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ПОСТАТЕЙНИЙ КОМЕНТАР ДО ЗАКОНУ 
УКРАЇНИ «ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ»

  
Розділ I 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1. Визначення термінів
1. Для цілей цього Закону терміни вживаються у такому значенні: 
боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюються в рамках протидії 

торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого, 
осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та 
притягнення їх до відповідальності;

виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми), – 
з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від 
торгівлі людьми;

дитина – будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років;
заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, – центри соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей;

захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, – система заходів з відновлення прав 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 

країна походження – країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання 
або перебування для особи без громадянства; 

особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом 
торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень цього Закону; 

повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем 
або особою без громадянства, – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідно до 
потреб такої дитини повернення до країни походження або залишення на території України 
дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем або особою 
без громадянства;

повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, – комплекс 
заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які постраждали від торгівлі 
людьми на території іншої держави, на територію України; 

попередження торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на виявлення та усунення 
причин і умов, що призводять до торгівлі людьми; 

протидія торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на подолання торгівлі людьми 
шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і захисту особам, які постраждали 
від торгівлі людьми; 

процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс 
заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює 
елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення 
щодо особи такого діяння та робить висновок, що така особа є особою, яка постраждала від 
торгівлі людьми; 

реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс медичних, 
психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення фізичного і 
психологічного стану та соціальних функцій особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, 
переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, 
у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану 



6 

людини або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового 
становища або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального 
кодексу України (2341-14) визнаються злочином.

Ефективність закону залежить від багатьох факторів, чільне місце серед яких належить 

техніко-юридичному стану його норм. Право, за влучним виразом М.Й. Коржанського, є 

соціальною алгеброю, що складається з вироблених століттями формул [5, c. 39]. Інтерес 

до законодавчої техніки в сучасній правоохоронній практиці цілком зрозумілий: численні 

правові акти, покликані регулювати суспільні відносини, у потрібний момент не спрацьовують 

через технічні погрішності. Для того, щоб волю законодавця зміг зрозуміти будь-хто, навіть 

недосвідчена у правових питаннях людина, правовий матеріал повинен бути розтлумачений. 

Тож нижче і подається тлумачення положень коментованої статті.

• Боротьба з торгівлею людьми – система заходів, що здійснюються в рамках протидії 
торгівлі людьми, спрямованих на виявлення злочину торгівлі людьми, у тому числі незакінченого, 
осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних осіб – торгівців людьми та 
притягнення їх до відповідальності;

Боротьба зі злочинністю є однією зі сфер соціального управління, що впливає на причини 

та умови конкретних злочинів та на саму злочинність як соціальне явище з метою запобігання 

її детермінації та самодетермінації.

 Тенденцією останніх років була спроба уніфікації законодавчої термінології, зокрема у 

сфері реалізації кримінально-правової політики держави. Широко використовувались терміни 

«протидія злочинності» і «запобігання злочинам». Проте в даному випадку акцент зроблено 

на терміні «боротьба», оскільки він означає активне протистояння протилежних інтересів. У 

злочинності проявляються інтереси, цінності, принципи, що суперечать тим, які охороняються 

законом про кримінальну відповідальність. У цій боротьбі не може бути компромісів, вони не 

припустимі ані з боку держави, ані з боку суспільства. У літературі, і не лише з кримінології, 

справедливо звернуто увагу на те, що боротьба зі злочинністю – це особливий вид взаємодії двох 

протилежних сторін соціального буття. Це не однобічний вплив саме тому, що злочинність, у 

свою чергу, істотно впливає на соціальні процеси, у тому числі на боротьбу зі злочинністю.

Загальна організація боротьби з торгівлею людьми – це органічна сукупність організаційних 

(облік, реєстрація), управлінських (прогнозування, планування, координація, визначення 

стратегії і тактики боротьби з торгівлею людьми), профілактичних (реалізація програм і 

планів, здійснення профілактичних заходів), контрольних (вивчення практики, встановлення 

тенденцій злочинів торгівлі людьми) дій різноманітних органів та установ, які взаємодіють для 

досягнення спільних результатів. 

Зміст боротьби з торгівлею людьми складається зі здійснення комплексу економічних, 

політичних, ідеологічних, виховних, правових та інших заходів, спрямованих на недопущення 

завершення злочинів на різних етапах розвитку злочинної поведінки.

Основним суб’єктом, на який державою покладено обов’язок щодо боротьби з торгівлею 

людьми, є правоохоронні органи. Саме ці органи реалізовують передбачені законом заходи для 

недопущення розвитку злочинного наміру на попередніх стадіях вчинення злочину торгівлі 

людьми, виявлення ознак вчинених злочинів, встановлення осіб, які їх  скоїли, притягнення 

цих осіб до відповідальності, відновлення порушених прав, свобод і законних інтересів людей 

та відшкодування збитків від злочинних дій.

Боротьба з торгівлею людьми складається з таких елементів: 1) виявлення ознак злочинів 

торгівлі людьми; 2) попередження злочину; 3) розкриття злочинів торгівлі людьми; 4) 

розслідування кримінальних справ про злочини торгівлі людьми. Докладніше характеристиці 

цих елементів присвячено коментар до ст. 11 цього Закону. 

• Виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми (жертви торгівлі людьми) – 
з’ясування інформації, яка дає підстави вважати, що певна фізична особа постраждала від торгівлі 
людьми. 

Однією з найважливіших проблем у запобіганні торгівлі людьми є прихованість явища 
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торгівлі людьми. Прихованість означає як невидимість самої експлуатації, так і невидимість 

людей, постраждалих від торгівлі. Без ідентифікації постраждалих від торгівлі людьми 

вирішення питання надання допомоги й захисту практично неможливе. Надання допомоги 

таким особам ускладнюється тим, що громадяни, які постраждали від торгівлі людьми, часто 

не вважають себе такими.

Особа, яка ймовірно постраждала від торгівлі людьми, – це будь-яка людина, щодо якої 

існують підстави вважати, що вона стала об’єктом торгівлі людьми. Таким чином, особливого 

значення набуває виявлення (ідентифікація) осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

Виявлення (ідентифікація) не передбачає кваліфікацію злочину, і тому отримані відомості 

підлягають лише загальній перевірці, по них не збирають точних доказів.

Виявлення (ідентифікація) має важливе значення  для:

- забезпечення  доступу постраждалих від торгівлі людьми до допомоги;

- забезпечення безпеки суспільства;

- припинення злочинів та покарання торговців людьми.

На практиці може скластися така ситуація, коли спеціаліст не може відразу отримати 

достатньо  інформації, щоб бути впевненим, що людина дійсно є  постраждалою  від торгівлі 

людьми. У такому разі фахівець повинен вміти використовувати непрямі індикатори 

(наприклад, вік жертви, її стать, наявність/відсутність документів, зовнішній вигляд, фізичний 

та психологічний стан, особливості поведінки й ін.).

Якщо були виявлені такі ознаки:

- в опитуваної особи відібрали документи;

- інші люди оформили їй/йому документи та сплатили дорожні витрати;

- у нього/неї є борги, які змушували відробляти;

- він/вона працювали в умовах, що принижують людську гідність;

- його/ її свобода пересування були обмежені;

- його/її постійно контролювали, не дозволяли зв’язуватися з близькими,

то є підстави вважати, що ця людина постраждала від торгівлі людьми [2].

  

• Дитина – будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років.  
Це визначення відповідає визначенню, сформульованому у Законі України «Про охорону 

дитинства», а також Конвенції ООН «Про права дитини».

Одним із злочинів, що посягають на права дитини, є торгівля дітьми. На сьогодні проблема 

торгівлі дітьми в Україні розглядається як складова торгівлі людьми в цілому або як складова 

системи захисту дітей від жорстокого поводження. Діти є особливою категорією жертв торгівлі 

чи іншої незаконної угоди щодо людини як найбільш незахищений і уразливий соціальний 

прошарок суспільства.

• Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, –  центри соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей. 

Основним призначенням закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, 

є надання  психологічної, правової допомоги, допомоги з соціальної реабілітації та послуг з 

тимчасового проживання тощо.

У чинному національному законодавстві, норми якого регламентують діяльність закладів 

надання соціальної допомоги [3; 4], передбачено надання зазначеними закладами комплексу 

правових, економічних, психологічних, освітніх, медичних, реабілітаційних та інших заходів, 

спрямованих на окремі соціальні групи чи індивідів, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги, з метою поліпшення або відтворення їх 

життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до повноцінного життя. 

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді є спеціальними закладами, що 

забезпечують організацію та проведення на відповідній території соціальної роботи із соціально 

незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги.
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Територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних  послуг) створюються 

для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем 

проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. 

Центр  соціально-психологічної  реабілітації дітей – заклад соціального захисту,  що 

створюється для тривалого (стаціонарного) або  денного  перебування  дітей  віком  від  3 до 

18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної  соціальної, 

психологічної,  педагогічної,  медичної, правової та інших видів допомоги.

У притулках для дітей тимчасово розміщуються діти віком від 3 до 18 років, які опинились 

у складних життєвих обставинах. Діти можуть перебувати в притулку для дітей протягом часу, 

необхідного для їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб. Основними завданнями 

притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у складних життєвих обставинах, 

залишили сім’ї, навчальні заклади; створення належних житлово-побутових і психолого-

педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, надання їм можливості 

навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля.

Допомога особам, які постраждали від торгівлі людьми, може також надаватися  центрами 

реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Зазначені центри є спеціалізованими 

закладами, діяльність яких спрямована на надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг 

та організацію надання медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, для 

виведення їх з кризового психологічного стану. В Україні на даний час існує лише один такий 

заклад, що створений та функціонує за підтримки Міжнародної організації з міграції. 

Особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг). З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, вони 

можуть влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та до притулків 

для дітей з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, 

встановленому законодавством. 

У Постанові Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р.  № 783 «Про затвердження 

Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» 

зазначається також можливість розміщати постраждалих від торгівлі людьми у центрах 

соціально-психологічної допомоги, які є закладами,  що  утворюються  місцевими  органами  

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування і надають соціальні послуги особам, 

які  внаслідок  стихійного  лиха,  учинення  стосовно них злочину, насильства  (у  тому  числі  в  

сім’ї)  або  реальної загрози його вчинення  та  за  інших обставин  (далі  – особи, які опинилися 

у складних  життєвих  обставинах),  наслідки  яких  вони  не  можуть подолати самостійно.

Більш детальний аналіз правового статусу перерахованих у коментованій статті закладів, та 

нормативно-правових актів, що є основою їх діяльності, надано у коментарі до ст. 17 цього Закону.  

• Захист осіб,  які постраждали від торгівлі людьми – система заходів з відновлення прав 
осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

Мінімальними стандартами захисту прав постраждалих від торгівлі людьми є такі:

1. Доступ до правосуддя і справедливе ставлення: зокрема передбачає ставлення до потерпілих 

зі співчуттям і повагою до їхньої гідності, можливість отримати відшкодування як матеріальної, 

так і моральної шкоди, а також своєчасне інформування про відповідні процедури тощо.

2. Реституція і компенсація: відшкодування шкоди, завданої постраждалим, повинно 

розглядатися як один з пріоритетів, якщо це неможливо зробити за рахунок зловмисників, 

відповідна матеріальна допомога з боку держави повинна полегшувати матеріальну скруту, в 

якій опиняються жертви.

3. Захист приватного життя та особистих даних/конфіденційність: дотримання цих норм 

є особливо важливим для унеможливлення повторної віктимізації постраждалих, а також є 

одним із засобів забезпечення безпеки постраждалих.

4. Соціальна допомога та реабілітація: життєві обставини, в яких опиняються постраждалі 

від торгівлі людьми як під час експлуатації, так і після звільнення, завдають значних фізичних 
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і психологічних травм, після повернення таким чином їм нерідко навіть немає куди подітися, 

вони втратили документи, потребують правової підтримки.

5. Період видужування: важливо надати постраждалим від торгівлі людьми достатньо часу 

на роздуми, що дозволить їм прийти до тями і прийняти свідоме рішення про надання свідчень 

у кримінальному процесі. Це також передбачає ряд адміністративних заходів для оформлення 

тимчасового або постійного дозволу на перебування іноземців у країні призначення.

Ці мінімальні стандарти визначаються Планом дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми.

Відновлення права особи полягає у встановленні правового та соціального стану людини, 

який вона мала до вчинення протиправного діяння. У разі порушення прав особи без їх 

відновлення, а також юридичної відповідальності з боку правопорушника правові гарантії 

механізму захисту прав людини не можуть вважатися такими, що повністю здійснилися. 

Відновлення становища, яке існувало до порушення права та припинення дій, що порушують 

право, визнаються в юриспруденції одним з основних засобів захисту прав. Передбачені у 

цих двох способах дії (відновлення і припинення) повинні розглядатися у більшості випадків 

як двоєдиний процес. Саме припинення протиправних дій ще не дає можливості повністю 

захистити право, оскільки наслідки цих дій не усунуті. З іншого боку, відновлення становища, 

що раніше існувало, без протиправних дій практично може бути нездійсненим. 

Тому система заходів з відновлення прав осіб має включати як заходи припинення та 

відповідальності, так і правовстановлюючі заходи.

Ці заходи спрямовані на: 

- припинення протиправної дії;

- притягнення винної особи до юридичної відповідальності;

- визнання за особою відповідних майнових та особистих немайнових прав, які у неї були 

до вчинення протиправного діяння щодо неї;

- відшкодування збитків, заподіяних особі внаслідок протиправних дій злочинця (правові 

заходи та соціально-психологічні заходи);

- встановлення та усунення причин та умов вчинення протиправного діяння.

Термін «система заходів» вказує на їх взаємозв’язок, спрямованість на досягнення спільної 

мети та функціональну різноманітність (правові, організаційні, психологічні).

До правових належить система нормативних актів, яка закріплює порядок застосування 

цих заходів; організаційними заходами є практичні дії уповноважених осіб щодо відновлення 

прав особи; соціально-психологічними є виховні, медичні та інші заходи, які забезпечують 

належний рівень розумового та психічного здоров’я особи, а також забезпечують її соціальні 

права.

Важливим заходом щодо захисту осіб є забезпечення безпеки особи при розслідуванні та 

розгляді кримінальної справи. Відповідно до Закону України від 23.12.1993 р. «Про забезпечення 

безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві» такими заходами є:

- особиста охорона, охорона житла і майна;

- видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

- використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших 

переговорів, візуальне спостереження;

- заміна документів та зміна зовнішності;

- зміна місця роботи або навчання;

- переселення в інше місце проживання;

- поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту 

населення;

- забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

- закритий судовий розгляд.

З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, житла та майна осіб, 

взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи безпеки. 

Основним, найефективнішим способом захисту прав потерпілого є (повинно стати) 

пред’явлення цивільного позову в рамках кримінального процесу. Відповідно до Постанови 
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Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику в справах про відшкодування 

моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.95 р. № 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами 

Пленуму Верховного Суду від 25.05.2001 р. № 5 та від 27.02.2009 р. № 1 потерпілий має право 

пред’явити позов про відшкодування моральної шкоди в кримінальному процесі або в порядку 

цивільного судочинства. 

Однією з причин неналежного рівня захисту прав та інтересів потерпілих є недбале 

ставлення до своїх обов’язків органів слідства та дізнання. Через це, в т.ч., в багатьох випадках 

цивільний позов не заявляється і не розглядається просто тому, що особам не пояснюється 

і не роз’яснюється така процесуальна можливість. Інформація про кількість судових справ у 

сфері торгівлі людьми, в яких розглядалися цивільні позови із вимогами про відшкодування 

матеріальної та моральної шкоди, буде представлена в коментарях, присвячених судовій 

практиці.

• Країна походження – країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання 
або перебування для особи без громадянства.

Відповідно до міжнародних документів країни, які беруть участь у торгівлі людьми, 

поділяються на три типи: країни–постачальниці «живого товару»; країни, через які здійснюється 

транзит людей; країни призначення, куди власне вивозяться люди. Одна й та ж країна одночасно 

може належати до трьох типів. Так, наприклад, Україна є країною походження «живого товару» 

для країн Західної Європи, Туреччини, Росії тощо, країною транзиту для жителів азійських 

країн, які намагаються потрапити до Західної Європи, та, останнім часом, все більше країною 

призначення для осіб з країн Середньої Азії, Молдови. 

• Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом 
торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень цього Закону. 

Особливу увагу слід звернути на використання у чинному законодавстві терміна «особа, 

постраждала від торгівлі людьми». Не слід плутати цей термін із терміном «жертва», оскільки 

він несе у собі конотацію пасивності, та терміном «потерпіла особа». 

У ст. 55 КПК України потерпілою визнається фізична особа, якій кримінальним 

правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, 

якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. Права і обов’язки потерпілої від 

торгівлі людьми виникають в особи з моменту подання заяви про вчинення щодо особи даного 

кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілої. 

Потерпілою є також особа, яка не є заявником, але якій кримінальним правопорушенням 

завдана шкода і у зв’язку з цим вона після початку кримінального провадження подала заяву 

про залучення її до провадження як потерпілої.

Якщо особа не подавала заяву про визнання її потерпілою від торгівлі людьми, але їй було 

завдано моральної, майнової або фізичної шкоди, вона вважається постраждалою від торгівлі 

людьми. А це означає, що особа має право на отримання необхідної допомоги. 

Таким чином, будь-яка особа, якій заподіяно моральну, майнову або фізичну шкоду від 

торгівлі людьми, є постраждалою від торгівлі людьми; потерпілою від торгівлі людьми особа 

визнається лише після подання заяви про залучення її до кримінального провадження. Одна і 

та ж сама особа може бути визнаною одночасно постраждалою (у відповідності з цим Законом) 

і потерпілою (у відповідності з КПК) або мати якийсь один із цих статусів. 

• Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є  іноземцем 
або особою без громадянства, – комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідно до 
потреб такої дитини повернення до країни походження або залишення на території України 
дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем або особою без 
громадянства. 

Зміст даного терміна цілком відповідає положенням таких міжнародних документів з питань 

протидії торгівлі людьми, як Конвенція ООН про права дитини від 20.11.1989 р., Конвенція 

Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р.,  Факультативний 

протокол до Конвенції про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої 

порнографії. 
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На сьогоднішній день порядок повернення дітей, які постраждали від торгівлі людьми, 

в країну їх походження врегульований на рівні чинного національного законодавства. Перед 

поверненням необхідно обов’язково здійснювати оцінку ризиків для життя та здоров’я дитини 

в країні походження.  Так, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.09.2002 р. № 1432 

затверджено Порядок повернення дітей-іноземців до місць їх постійного проживання. Цей 

Порядок поширюється на дітей, які є іноземцями (крім дітей, яким надано статус біженця) 

і перебувають у притулках для дітей або в інших закладах соціального захисту у зв’язку із 

закінченням терміну їх перебування у притулках для дітей. Тобто цей порядок має, так би 

мовити, загальний характер і поширюється на дітей-іноземців незалежно від причини їх 

перебування в країні. Суб’єктами, які ініціюють початок процедури повернення дитини, є 

органи у справах дітей на місцях. 

Інтереси дитини повинні бути на першому місці. Якщо постраждалою є дитина, слід 

проконсультувати її опікуна щодо всіх питань та отримати від нього згоду на вжиття будь-якого 

заходу. Відповідно до ст. 12 Конвенції про права дитини від 20.11.1989 р. потрібно дізнатися 

про погляди та бажання дитини і належним чином взяти їх до уваги. Щоб діти мали змогу 

усвідомлено висловити свої думки та прагнення, їм обов’язково треба надати всю потрібну 

інформацію про їхні права, наявні послуги, а також засоби комунікації, про порядок надання 

притулку, розшук сім’ї та ситуацію в країні їхнього походження. Також потрібно враховувати 

думку дитини щодо опікунства, догляду, проживання та правового захисту. Цю інформацію 

слід надавати в такій формі, яка відповідає рівню зрілості та інтелектуального розвитку 

певної дитини. Оскільки участь дитини в процесі визначається рівнем її довіри, треба, в разі 

необхідності, залучати перекладачів на всіх стадіях процесу.

Більш повно зміст вказаного терміна, розкрито в ст. 24 коментованого закону. 

• Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, – комплекс 
заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які постраждали від торгівлі 
людьми на території іншої держави, на територію України.

Відповідно до п. 1 ст. 16 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми від 16.05.2005 р. «сторона, громадянином якої є жертва або в якій ця особа мала право 

постійного проживання на момент в’їзду на територію приймаючої Сторони, без надмірної 

або необґрунтованої затримки сприяє її поверненню або погоджується на її повернення 

з дотриманням її прав, безпеки й гідності». Тобто держава має вживати комплекс заходів, 

спрямованих на організацію повернення громадян України, які постраждали від торгівлі 

людьми на території іншої держави, на територію України.

Докладний аналіз процедури повернення в Україну громадян України, які постраждали від 

торгівлі людьми, наведено у коментарі до ст. 18 цього Закону.

• Попередження торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на виявлення та усунення 
причин і умов, що призводять до торгівлі людьми. 

Попередження торгівлі людьми включає в себе заходи економічного, ідеологічного, 

правового, педагогічного, соціального та ін. характеру, спрямовані на попередження торгівлі 

людьми як усередині країни, так і за її межами. Вони мають формувати систему, тобто сукупність 

елементів, які перебувають у взаємозв’язках між собою та створюють певну цілісність, єдність. 

Це означає, що вони повинні бути логічно поєднані між собою.  Важливо, щоб система містила 

в собі можливості координації та взаємодії між структурними  елементами. Системність 

дозволяє забезпечити стабільність, регулярність та багатокомпонентність проваджуваної 

роботи, відповідно і її ефективність, а також можливості прогнозування подальшої діяльності 

на основі аналізу отриманих результатів та формування стратегій профілактики торгівлі людьми 

на національному, обласному та місцевому рівнях. 

Серед причин і умов, що призводять до торгівлі людьми, важливе місце посідають 

економічні (низький рівень заробітних плат та добробуту населення, високий рівень безробіття 

та низький рівень зайнятості, попит на експлуатацію), політичні (політична воля для вирішення 

проблеми,  несформованість цілісної та стабільної профілактичної політики, низький  рівень 

контролю за виконанням існуючих положень нормативно-законодавчої бази), психологічні 
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(зниження самозахисту, песимізм, готовність до ризикованої поведінки, вікові психологічні 

особливості розвитку дитини, знижена здатність усвідомлення ризику та власного захисту, 

нездатність адекватно оцінити наслідки своїх дій), правові (посилення загальної криміналізації 

суспільства, високий рівень корумпованості чиновників, невідповідність чи недотримання 

існуючих законів), соціальні (гендерна дискримінація; насильство в сім’ї, порушення прав 

дитини, зокрема насильство та жорстоке поводження, експлуатація; недостатня соціальна 

захищеність особливо уразливих категорій людей; суспільна стигматизація потерпілих) тощо.

Профілактичні заходи, спрямовані на усунення або мінімізацію негативного впливу 

причин і умов, що призводять до торгівлі людьми, можуть бути поєднані між собою в 

системі структурної профілактики, яка поділяється на первинну, вторинну і третинну. 

Первинна профілактика торгівлі людьми має більш загальний характер і проводиться з 

метою інформування широкого кола громадськості про наявність проблеми торгівлі 

людьми, шляхи запобігання, правила безпечної поведінки, кримінальну відповідальність 

за вчинення торгівлі людьми, діяльність органів державної влади, громадських  та 

міжнародних організацій у цій сфері. Вона також спрямована на формування сприйняття 

проблеми як актуальної для кожної особи, її найближчого оточення та населення України 

в цілому, формування толерантного ставлення до постраждалих від торгівлі людьми. 

Вторинна профілактика проводиться з метою зниження рівня вразливості представників 

групи ризику щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. Мета досягається передусім 

шляхом підвищення можливостей для покращення рівня життя та формування навичок 

безпечної поведінки осіб вразливих категорій. Третинна профілактика торгівлі людьми 

проводиться з постраждалими особами та членами їхніх родин з метою уникнення 

повторного потрапляння в такі ситуації.  Важливими заходами цього виду профілактичної 

діяльності є  сприяння реабілітації та ресоціалізації постраждалих осіб, підвищення 

їх соціального статусу,  формування конструктивних життєвих навичок та стратегій 

поведінки. 

У контексті профілактики торгівлі людьми як злочину виділяють два основних її види: 

моральну і правову профілактику. Моральна профілактика спрямована, з одного боку, проти 

тих явищ соціального життя, що визначають порушення норм суспільної моралі, з іншого 

боку – вона виступає як один із засобів правильної соціальної орієнтації членів суспільства. 

Основними цілями і завданнями моральної профілактики є: формування у членів суспільства 

моральної здатності до саморегуляції, правильного засвоєння норм моралі, неухильного 

дотримування цих норм у своїх вчинках і діях. Правова ж профілактика спрямована, насамперед, 

на недопущення різноманітних правопорушень. Її змістом є виявлення й усунення причин 

і умов, що породжують правопорушення і злочини, тобто недопущення порушень норм 

права, виявлення й усунення правопорушень і злочинів. Заходи тут можуть бути загальними, 

наприклад, виявлення та усунення конкретних умов, що сприяють торгівлі людьми, та 

індивідуальними – застосування профілактичного впливу на осіб, вразливих до потрапляння в 

ситуації торгівлі людьми, а також осіб, схильних до вчинення злочинів, припинення готування 

до вчинення злочину чи замаху на злочин тощо.

Основні напрями та завдання державної політики попередження торгівлі людьми, а саме: 

дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми; підвищення  

рівня обізнаності  населення  про  причини та наслідки торгівлі людьми-шляхом проведення 

інформаційних  кампаній протидії  торгівлі  людьми  серед  населення,  у  тому числі серед 

дітей; забезпечення   регулювання    процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції 

тощо; подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких,       інформаційних, 

освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів, – розкриті у цьому коментарі до 

ст. ст. 4, 9, 10. 

Особлива увага у профілактичній діяльності приділяється попередженню торгівлі дітьми, 

зокрема необхідності виявляти дітей,   які   постраждали   від  торгівлі  дітьми,  та  проводити 

профілактичну роботу з ними та їхніми батьками або особами, які їх замінюють, а також 

впроваджувати навчально-виховні програми з протидії торгівлі дітьми. Більш детально про це 
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йдеться у коментарі до ст. 21.

• Протидія торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на подолання торгівлі людьми 
шляхом її попередження і боротьби з нею та надання допомоги і захисту особам, які постраждали 
від торгівлі людьми. 

Проблема протидії торгівлі людьми є багатоплановою і вимагає зусиль як кожної з країн, 

яких стосується ця проблема (країн-постачальниць, транзитних країн та приймаючих країн), так 

і в цілому міжнародної спільноти. Основним міжнародним нормативно-правовим документом, 

спрямованим на протидію торгівлі людьми, є Конвенція ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності та Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює її. 

Заходи щодо протидії торгівлі людьми здійснюються у трьох взаємопов’язаних напрямах: 

1. Попередження. З метою ефективного попередження торгівлі людьми в Україні успішно 

діє низка міжнародних організацій та мережа громадських об’єднань. Їх діяльність спрямована 

на роботу з населенням у цілому, окремими групами ризику, молоддю, невстановленими 

постраждалими, державними і неурядовими спеціалістами, які могли бути в контакті з 

(потенційними) постраждалими шляхом проведення цілеспрямованих інформаційних 

кампаній.

2. Боротьба з торгівлею людьми. Важливим напрямом протидії торгівлі людьми є 

налагодження співпраці представників правоохоронних органів між собою та іншими 

урядовими структурами. Боротьба проти торгівлі людьми вимагає активізації міжнародного 

співробітництва – поєднання зусиль країн, з яких походять жертви торгівлі, країн транзиту 

та країн, до яких прибувають жертви торгівлі. Велику роль у цьому відіграють інформаційні 

кампанії в країнах, з яких походять жертви торгівлі людьми, з метою викрити обман та 

маніпуляції, до яких вдаються злочинці, що чатують на майбутніх жертв. Також уряди країн, до 

яких потрапляють ошукані люди, повинні вжити заходів для скорочення «попиту» на «живий 

товар».

3. Надання допомоги та захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Залежно 

від індивідуальних потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми, допомога може 

здійснюватися у таких формах: юридичні консультації та представництво потерпілого 

(потерпілих) у кримінальному та цивільному суді; медична та психологічна допомога, надання 

притулку та ін. Слід підкреслити, що допомога потерпілим від торгівлі людьми особам 

повинна включати не лише сприяння їх поверненню, реабілітації та реінтеграції, але й надання 

допомоги в реалізації їх права на справедливий судовий розгляд справи. Реалізація цього права, 

окрім безпосереднього кримінального переслідування торговців людьми, передбачає також і 

право на отримання адекватної компенсації за завдані жертвам торгівлі людьми матеріальні 

збитки та моральну шкоду. На законодавчому рівні повинен бути визначений обсяг такого 

відшкодування. 

Докладний аналіз особливостей протидії торгівлі людьми в Україні та принципів, яким має 

відповідати така діяльність, наведено у коментарі до ст.ст. 3–8 цього Закону.

• Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс 
заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює 
елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення 
щодо особи такого діяння та робить висновок, що така особа є особою, яка постраждала від 
торгівлі людьми.  

Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надається Міністерством соціальної 

політики України на підставі заяви, яку подає особа до місцевої державної адміністрації, за 

результатами проведеної з нею співбесіди та зібраного пакета документів, який відповідна 

місцева державна адміністрація передає до Міністерства. 

Більш детально процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми, буде проаналізована у коментарі до ст. 15 цього Закону та розкрита в Постанові 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417 «Про затвердження Порядку встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».
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• Реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – комплекс медичних, 
психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення фізичного і 
психологічного стану та соціальних функцій особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

 Метою реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є надання комплексу 

послуг таким особам, спрямованих на відновлення їх психологічного та фізичного здоров’я, 

реінтеграцію та можливість повернення їх до повноцінного життя. Важливого значення під час 

проведення реабілітаційних заходів набуває відновлення у постраждалих від торгівлі людьми 

довіри до себе.   

Постраждалі від торгівлі людьми мають отримати повний обсяг інформації стосовно своїх 

прав та можливостей. При цьому вони мають право як приймати допомогу, так і відмовлятися 

від неї. 

Постраждалим від торгівлі людьми має допомагати персонал, спеціально підготовлений 

для роботи з такою категорією людей, спроможний на належному рівні забезпечити захист їх 

прав та дотримання інтересів, включаючи запобігання повторній віктимізації. 

Під час реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми, особливого значення 

набуває неупереджене ставлення з боку персоналу до такої особи: чим би не займалася 

постраждала особа, не можна її засуджувати. 

Реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, включає в себе такі заходи:

- роз’яснювально-інформаційна допомога;

- правова допомога;

- соціально-економічна допомога;

- психологічна допомога;

- соціально-педагогічна допомога;

- комплекс заходів щодо збереження та відновлення здоров’я;

- матеріальна допомога;

- допомога в поверненні до країни походження;

- сприяння у працевлаштуванні та отриманні освіти;

- пошук сімей дітей-постраждалих.

Об’єктами реабілітації є безпосередньо постраждалі від торгівлі людьми, а також їх родичі 

(чоловіки, особливо у випадках примусу жінки до заняття проституцією, діти, батьки). Час, 

необхідний для соціальної реабілітації потерпілих, – дуже індивідуальний, але в середньому 

становить один місяць. Як правило, це той термін, упродовж якого постраждалі утримуються в 

притулках, кризових центрах тощо.

Реабілітація осіб, які постраждали від торгівлі людьми, здійснюється конфіденційно та 

анонімно, безоплатно, незалежно від їх віку, статі, громадянства, наявності реєстрації за місцем 

проживання чи місцем перебування.

• Торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, 
переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у тому 
числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, уразливого стану людини або 
із застосуванням чи погрозою застосування насильства, з використанням службового становища 
або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно до Кримінального кодексу 
України визнаються злочином.  

Поняття торгівлі людьми визначене в Протоколі про попередження та припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації 

Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої злочинності, а так само і в інших 

актах міжнародного законодавства, які є чинними і для України, означає «здійснювані з метою 

експлуатації вербування, перевезення, передачу, приховування або одержання людей …», які 

вчиняються певними способами.

Відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 

від 16.05.2005 р. «торгівля людьми» означає найм, перевезення, передачу, приховування 

або одержання осіб шляхом погрози або застосування сили чи інших форм примусу, 

насильницького викрадення, обману, шахрайства, зловживання владою або безпорадним 
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станом або наданням чи отриманням плати чи вигоди для досягнення згоди особи, яка має 

владу над іншою особою, з метою експлуатації. Експлуатація включає в себе як мінімум 

експлуатацію проституції інших або інші форми сексуальної експлуатації, примусову працю 

чи послуги, рабство чи подібну до рабства практику, поневолення або вилучення органів.

Здійснення іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, передбачає здійснення таких 

угод, як дарування, міна, надання у безоплатне користування, передача в рахунок погашення 

боргу, та будь-яких інших, за якими особа передається для експлуатації.

Під вербуванням людини слід розуміти досягнення домовленості шляхом безпосереднього 

наймання, тобто запрошування і набору добровольців ніби для участі у певній діяльності. 

Вербування може здійснюватися як шляхом повного чи часткового обману майбутньої жертви, 

так і в насильницький спосіб.

Переміщення людини – це зміна її місця перебування шляхом перевезення та іншого 

переміщення її як через державний кордон України, так і в межах території України.

Приховування людини передбачає розміщення людини у певному приміщенні, у 

транспортному засобі, у певній місцевості тощо, надання їй підроблених документів, вчинення 

щодо неї пластичної операції і т. ін.

Під передачею і одержанням людини треба розуміти відповідні фактичні дії, пов’язані з 

переходом фактичного контролю над нею від однієї особи (групи осіб) до іншої.

Способи вчинення торгівлі людьми розглядаються як необхідні елементи об’єктивної 

сторони злочину.

Обман як спосіб вербування, переміщення, переховування, передачі, одержання людини 

полягає у повідомленні потерпілому неправдивих відомостей (наприклад, відомостей про те, 

що він буде брати участь у конкурсі або отримає широкі можливості для працевлаштування за 

кордоном) або приховуванні певних відомостей, повідомлення яких мало б суттєве значення 

для поведінки потерпілого (наприклад, відомостей про справжні умови праці, розміри і 

порядок виплати заробітку). 

Поняття уразливого стану особи міститься у примітці 2 до ст. 149 Кримінального Кодексу 

України; під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений фізичними чи психічними 

властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або обмежує її 

здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за своєю волею 

самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг тяжких 

особистих, сімейних або інших обставин.

Уразливим стан особи слід визнавати в усіх випадках, коли за обставинами справи її 

згода на вербування, переміщення, переховування, передачу чи одержання була вимушеною, 

одержаною під впливом зазначених суб’єктивних та/або об’єктивних причин і не відповідала 

її справжнім інтересам.

Здійснення торгівлі людьми передбачає наявність мети – експлуатація людини. Під 

експлуатацією людини слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, використання в 

порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до 

рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, проведення дослідів 

над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, 

втягнення у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо [2]. 

Сексуальна експлуатація – це вид експлуатації праці особи у сфері проституції, під якою слід 

розуміти надання сексуальних послуг за гроші чи іншу матеріальну винагороду, або в суміжних 

сферах (у сфері розпутних дій з дітьми, надання разових сексуальних послуг ув’язненим та 

деяким іншим особам, співжиття з метою систематичного отримання сексуального задоволення 

тощо), незалежно від того, чи дозволений у тій чи іншій країні чи її окремих місцевостях цей 

вид діяльності.

Під порнобізнесом розуміється частково чи повністю дозволений у тій чи іншій 

країні чи незаконний вид підприємництва, пов’язаний з проституцією, утриманням місць 

розпусти виготовленням, збутом і розповсюдженням предметів порнографічного характеру 

тощо. Використання у порнобізнесі означає використання особи як сутенера, утримувача 
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будинку розпусти, актора при зйомках порнографічних фільмів, статиста при виготовленні 

порнографічних фільмів, журналів тощо.

Примусова праця передбачає працю, до якої особа примушується насильством чи будь-

яким іншим способом і внаслідок якої відбувається присвоєння матеріальних результатів її 

праці (зокрема прибутку) власником засобів виробництва. Прикладами примусової праці може 

бути праця в будь-якій сфері виробництва чи послуг взагалі без оплати або з оплатою, яка явно 

не відповідає характеру та інтенсивності роботи. 

Примусове надання послуг є різновидом примусової праці, коли остання здійснюється у 

сфері послуг.

Торгівля органами або тканинами людини означає укладання угод, що передбачають їх 

купівлю-продаж, у т.ч. зовнішньоторговельних. Згідно із законодавством України укладання 

таких угод є незаконним у всіх випадках, крім випадків купівлі-продажу кісткового мозку.

Усиновлення (удочеріння) – це здійснене на підставі рішення суду (а стосовно дитини, 

яка є громадянином України, але проживає за межами України, з дозволу урядового органу 

державного управління з усиновлення та захисту прав дитини) прийняття усиновлювачем у 

свою сім’ю особи на правах дочки чи сина. Під метою наживи при усиновленні (удочерінні) 

треба розуміти мету, яка досягається шляхом отримання будь-якої матеріальної вигоди або 

уникнення певних витрат завдяки усиновленню (удочерінню). 

Примусова вагітність означає посягання на волю жінки, пов’язане з тим, що вона завагітніла, 

у т. ч. шляхом штучного запліднення, у примусовому порядку. Примусова вагітність, обернення 

в сексуальне рабство, примушування до проституції за ст. 7  Римського статуту Міжнародного 

кримінального суду від 17.07.1998 р. у певних випадках розглядаються як міжнародні злочини 

проти людяності, які може бути вчинено, наприклад, з метою зміни етнічного складу якого-

небудь населення чи з метою вчинення інших серйозних порушень міжнародного права.

Втягнення в злочинну діяльність – це дії, пов’язані з безпосереднім психічним чи фізичним 

впливом на особу та вчинені з метою викликати у неї прагнення взяти участь в одному чи 

кількох злочинах. Втягнення в злочинну діяльність передбачає всі види фізичного насильства і 

психічного впливу (переконання, залякування, підкуп, обман, шантаж, розпалювання почуття 

помсти, заздрості або інших низьких спонукань, пропозиція вчинити злочин, обіцянка придбати 

або збути викрадене, давання порад про місце і способи вчинення або про приховування слідів 

злочину, вживання спиртних напоїв, наркотичних засобів чи психотропних речовин разом з 

особою з метою полегшити схилення її до вчинення злочину та ін.). 

Використання у збройних конфліктах передбачає використання особи для виконання нею 

бойових завдань, пов’язаних з поваленням державної влади або порушенням суверенітету і 

територіальної цілісності інших держав тощо.

Торгівля дітьми – це вербування, перевезення, передача, приховування або одержання 

людини, якій не виповнилося 18 років, з метою експлуатації або наживи [2].

Звертає увагу на себе і той факт, що значна кількість фактів торгівлі дітьми  залишаються 

незареєстрованими правоохоронними органами. Високий рівень латентності цих злочинів 

зумовлений кількома чинниками. По-перше, тим, що діти швидко адаптуються до умов 

експлуатації, сприймають їх як належні, рідко чинять опір злочинцям і не звертаються по 

допомогу до правоохоронних органів або громадськості. По-друге, потерпілі часто не мають 

можливості надати повні і об’єктивні свідчення про дії злочинців в силу недостатності свого 

розвитку (діти дошкільного віку, немовлята). По-третє, передача дитини для експлуатації має, 

як правило, зовні легальний вигляд. 

Торгівля людьми може здійснюватися як у міжнародних масштабах, так і в межах однієї 

країни. Це явище пов’язане з такими процесами, як порушення прав людини, насилля, 

незаконна міграція, організована злочинність, примусова проституція, експлуатація праці. 

Таким чином, проблема торгівлі людьми, вироблення системи заходів щодо протидії цьому 

злочину, у тому числі організація надання допомоги потерпілим від торгівлі людьми, є 

актуальними питаннями сьогодення.
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Положення, закріплене у ст. 2 Закону, є обов’язковим для всіх законів і носить майже 

універсальний характер. 

 Важливим є включення у дану статтю посилання не тільки на норми вітчизняних 

законів та підзаконних нормативно-правових актів, але й на міжнародні акти, що ратифіковані 

Верховною Радою України і фактично є частиною національного законодавства, як це 

сформульовано у ст. 9 Конституції України. 

 Конституція України у Розділі ІІ закріплює достатньо великий перелік прав людини, які 

можуть бути порушені в ситуації торгівлі людьми. Так, зокрема у зв’язку із проблемою торгівлі 

людьми можна виділити ст.ст. 20, 21, 28, 32, 33, 43, 45, 48, 49, 55, 59 Конституції України. 

До інших законів, що діють у сфері протидії торгівлі людьми, належать: 
1. Кримінальний Кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-ІІІ із змінами, ст. 149  якого 

встановлює кримінальну відповідальність за вчинення торгівлі людьми або іншу незаконну 

угоду щодо людини. Окрім цього Кодекс містить ряд інших статей, що можуть стосуватися 

вчинення торгівлі людьми, наприклад ст.ст. 142, 143, 144, 146, 148, 150, 150-1, 152, 153, 155, 156, 

169, 301, 302, 303, 304, 332. 

2. Кримінальний-процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. № 4651-VI із змінами згідно 

із Законом від 05.07.2012 р. № 5076-VI1. Новий КПК встановлює порядок кримінального 

провадження на території України, завданням якого є захист особи, суспільства та держави 

від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників 

кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого 

розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, 

Використані джерела:

1. Діяльність органів внутрішніх справ по запобіганню торгівлі людьми : навч. посіб. / за 

ред. акад. О. М. Бандурки. – Х. : Вид-во НУВС, 2001. – 244 с.

2. Довідник з питань виявлення і надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми 

[Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://donmolod.gov.ua/downloads/dovidnyk_torg_lud-

mi.pdf

3. Закон України від 19.06.2003 р. «Про соціальні послуги».

4. Закон України від 21.06.2001 р. «Про соціальну роботу з сім’ями дітьми та молоддю»

5. Коржанский Н.И. Очерки теории уголовного права / Н.И. Коржанский. – Волгоград : 

ВСШ, 1992. – С. 39

6. Науково-практичний коментар до Кримінального кодексу України від 5 квітня 2001 

року / за ред. М. І. Мельника, М. І. Хавронюка. – К. : Каннон, А.С.К., 2002. 

7. Холмс П. Посібник для співробітників правоохоронних органів з питань виявлення, 

розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми : посіб. / Пол Холмс ; ред. рада: 

Ільковець Л. Б. (голова) та ін. – К. : Тютюкін, 2009. – 512 с.

8. Посібник МОМ з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. – К. : 

Тютюкін, 2009. – 320 с.

9. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми : наук.-практ. посіб. / В.М. Куц, 

А.М.Орлеан ; за ред. Г.П. Середи. – К. : Варта, 2007. – 168 с.

Стаття 2. Законодавство про протидію торгівлі людьми
Відносини,  що виникають у сфері протидії торгівлі людьми, регулюються Конституцією  

України  (  254к/96-ВР  ),  цим Законом,  іншими  законами  і  міжнародними  договорами  України,  
згоду  на обов’язковість  яких  надано  Верховною  Радою  України,  а  також прийнятими на їх 
виконання іншими нормативно-правовими актами. 

  1 Кримінально-процесуальний кодекс від 28.12.1960 № 1001-05 втратив чинність 19.11.2012 р. у зв’язку із вступом у дію нового 
Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 р.
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був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений 

або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і 

щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова 

процедура (ст. 2). Окремо у розділі І «Загальні положення» Кодексу міститься параграф 4 

«Потерпілий і його представник», в якому достатньо докладно у ст.ст. 55–59 викладено статус, 

права та обов’язки потерпілого та цього представника під час кримінального процесу. Права 

заявника, цивільного позивача, його представника, в тому числі і законного, свідка, перекладача 

викладені у параграфі 5 «Інші учасники кримінального провадження». Главою 9 розділу І 

передбачено порядок відшкодування (компенсації) шкоди в кримінальному провадженні, 

подачі цивільного позову. 

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 р. № 8073-Х із змінами, 

завданням якого є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, 

прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, 

зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і 

неухильного додержання Конституції і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших 

громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов’язків, відповідальності перед 

суспільством. Ст.ст. 202–206-1 КУпАП містить положення, що можуть стосуватися торгівлі 

людьми, жертвами якої є іноземці або особи без громадянства. 

4. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV із змінами, що регулює особисті 

немайнові та майнові  відносини  фізичних та юридичних осіб, містить ряд положень, що 

стосуються відшкодування майнової та моральної шкоди, в тому числі завданої внаслідок 

вчинення злочину (ст.ст. 22, 23, глава 82 «Відшкодування шкоди»).

5. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 р. № 322-VIII із змінами, що регулює 

трудові відносини всіх працівників. Ст. 2 встановлено основні трудові права працівників, а 

ст. 5-1 серед гарантій забезпечення права громадян на працю передбачає вільний вибір виду 

діяльності. 

6. Закон України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 р. № 5067-VI, що визначає 

правові, економічні та організаційні засади реалізації державної політики у сфері зайнятості 

населення, гарантії держави щодо захисту прав громадян на працю та реалізації їхніх прав на 

соціальний захист від безробіття. Ст. 5. встановлює гарантії у сфері зайнятості населення, серед 

яких і вільне обрання місця застосування праці та виду діяльності, вільний вибір або зміна 

професії; одержання заробітної плати (винагороди) відповідно до законодавства; захист від 

дискримінації у сфері зайнятості, необґрунтованої відмови у найманні на роботу і незаконного 

звільнення. Ст. 10 проголошується право особи на трудову діяльність за кордоном.

7. Закон України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 
судочинстві» від 23.12.1993 р. № 3782-XII із змінами згідно із законами від 06.02.2003 р.

№  523-IV,  від 20.01.2005  № 2377-IV та від 14.04.2009 р., № 1254-VI. Цей Закон визначає 

порядок та підстави здійснення  правоохоронними  органами  України правових, організаційно-

технічних та інших заходів, спрямованих на захист життя, житла, здоров’я та майна осіб, які 

беруть участь у  кримінальному судочинстві, від  протиправних посягань, з  метою  створення  

необхідних  умов   для    належного відправлення  правосуддя. 

8. Закон  України  “Про  соціальні  послуги” від 19.06.2003 р. № 966-IV із змінами, внесеними 

згідно із законами від 24.06.2004 р. № 1891-IV, від 16.04.2009 р. № 1276-VI,  від 15.12.2009 р. 

№ 1759-VI, від 19.04.2011 р.  № 3236-VI,  від 20.09.2011 р. № 3739-VI, від 15.03.2012 р. № 4523-

VI, від 05.07.2012 р. № 5076-VI. Цей Закон визначає основні  організаційні та правові засади 

надання соціальних  послуг  особам,  які  перебувають  у  складних життєвих обставинах, в 

тому числі і жертвам торгівлі людьми, та потребують сторонньої допомоги у вигляді соціальних 

послуг. 

9. Закон України «Про соціальну роботу з  сім’ями,  дітьми та молоддю» від 21.06.2001 р. № 

2558-ІІІ в редакції Закону від 15.01.2009 р. № 878-VI, зі змінами від 20.09.2011 р.. Цей Закон 

визначає організаційні і правові засади  соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю. Закон 

серед напрямів державної політики у сфері соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю 
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визначає здійснення соціально-профілактичної  роботи,  реабілітаційних  заходів щодо  

відновлення  соціальних  функцій,  психологічного  і фізичного  стану  дітей  та  молоді,  які 

постраждали   від  торгівлі  людьми (ст.7), передбачає проведення соціальної профілактики 

соціально небезпечних явищ, в тому числі торгівлі людьми, серед сімей, дітей та молоді (ст. 9). 

10. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» від 22.09.2011 № 

3773-VI, що визначає правовий  статус  іноземців  та  осіб  без громадянства,  які перебувають в 

Україні, та встановлює порядок їх в’їзду в Україну та виїзду з України. 

11. Закон України «Про імміграцію» від 07.06.2001 № 2491-III із змінами, внесеними згідно 

з законами від 23.06.2005 N 2707-IV, від 19.03.2009 N 1182-VI та від 20.09.2011 N 3739-VI, що  

визначає  умови  і  порядок  імміграції  в Україну іноземців та осіб без громадянства. Ст. 4 

цього Закону до категорій іммігрантів, що можуть отримати право на імміграцію в Україні в 

межах імміграційної квоти, відносить осіб,  які  безперервно  проживали  на території України 

протягом  трьох  років  з  дня  встановлення їм статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми.

12. Закон України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з 
прав людини» від 23.02.2006 № 3477-IV із змінами, внесеними згідно з Законом від 15.03.2011 

N 3135-VI, що регулює  відносини, що виникають  у  зв’язку з обов’язком  держави виконати 

рішення Європейського суду з прав людини у справах проти України;  з  необхідністю  усунення  

причин порушення   Україною   Конвенції   про   захист прав людини і основоположних свобод 

і протоколів до неї;  з впровадженням  в  українське судочинство та адміністративну  практику 

європейських стандартів прав людини; зі створенням передумов для зменшення числа заяв до 

Європейського суду з прав людини проти України. 

13. Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 

08.09.2005 № 2866-IV із змінами, внесеними згідно із Законом від 17.05.2012 N 4719-VI. 

Метою цього Закону є досягнення паритетного становища жінок і чоловіків у всіх сферах  

життєдіяльності  суспільства  шляхом правового  забезпечення  рівних  прав  та  можливостей 

жінок і чоловіків, ліквідації дискримінації за ознакою статі та застосування спеціальних 

тимчасових  заходів, спрямованих на усунення дисбалансу між можливостями жінок  і  чоловіків 

реалізовувати рівні права, надані їм Конституцією і законами України. 

14. Закон України «Про захист суспільної моралі» від 20.11.2003 р. № 1296-IV із змінами, 

внесеними згідно із Законом від 20.01.2010 р. № 1819-VI. Цей Закон встановлює правові основи 

захисту суспільства від розповсюдження  продукції, що негативно впливає на суспільну мораль, 

зокрема сексуального та порнографічного характеру, дитячої порнографії.   

15. Закон України «Про охорону дитинства»  від 26.04.2001 № 2402-III із змінами, внесеними 

згідно з законами від 07.03.2002 р. № 3109-III, від 26.09.2002 р. № 177-IV, від 26.12.2002 р. №  

380-IV, від 27.11.2003 р. № 1344-IV, від 03.02.2004 р. № 1410-IV, від 11.01.2005 р. № 2304-IV, від 

18.01.2005 р. № 2353-IV, від 03.02.2005 р. № 2414-IV, від 25.03.2005 р. № 2505-IV, від 10.04.2008 р. 

№ 257-VI, від 19.05.2009 р. № 1343-VI, від 21.05.2009 р. № 1397-VI, від 01.07.2010 р. № 2394-VI, 

від 06.07.2010 р. № 2435-VI, від 19.04.2011 р. № 3234-VI, від 16.06.2011 р. № 3525-VI.  Цей Закон 

визначає охорону дитинства в Україні як стратегічний загальнонаціональний пріоритет і з метою 

забезпечення реалізації   прав  дитини  на  життя,  охорону  здоров’я,  освіту, соціальний захист 

та всебічний розвиток встановлює основні  засади державної політики у цій сфері. Ст. 10 цього 

Закону України гарантує право кожної дитини на захист від усіх форм насильства, в тому числі 

експлуатації,  включаючи сексуальні зловживання. Ст. 32 встановлює зобов’язання держави 

вживати заходів для боротьби з незаконним переміщенням,  вивезенням  та  неповерненням 

дітей  з-за  кордону,  їх  викраденням,  торгівлею та контрабандою ними.

16. Закон України «Про Загальнодержавну програму “Національний план дій щодо реалізації 
Конвенції ООН про права дитини” на період до 2016 року» від  05.03.2009 р. № 1065-VI. Цей 

Закон затверджує Загальнонаціональну програму, метою якої  є  забезпечення  оптимального  

функціонування цілісної системи захисту прав дітей в Україні відповідно до  вимог Конвенції 

ООН про  права дитини та з урахуванням цілей розвитку, проголошених Декларацією тисячоліття 

ООН, і стратегії  Підсумкового  документа  Спеціальної  сесії в інтересах  дітей Генеральної 
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Асамблеї ООН “Світ, сприятливий для дітей”.  Програма містить декілька підрозділів у розділі  

4. «Захист прав дітей різних категорій» , що стосуються проблеми торгівлі дітьми. Це, зокрема, 

п. 4.6. «Боротьба з використанням дитячої праці» та  п. 4.7. «Ліквідація  торгівлі  дітьми,  

сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження з ними».  

17. Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-

XII із змінами, що визначає правові, організаційні, економічні  та  соціальні  засади  охорони 

здоров’я  в  Україні,  регулює суспільні відносини у цій сфері з метою забезпечення гармонійного 

розвитку фізичних, духовних  сил, високої працездатності і довголітнього активного  життя  

громадян, усунення  факторів,  що  шкідливо  впливають  на   їх    здоров’я, попередження  і  

зниження    захворюваності,    інвалідності    та смертності, поліпшення спадковості.

18. Закон України «Про  освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-XII в редакції Закону від 23.03.96  

р. № 100/96-ВР  із змінами, внесеними згідно з законами від 17.12.96 р. № 608/96-ВР, від 

14.10.98 р. № 178-XIV, від 11.07.2001 р. № 2628-III, від 13.12.2001 р. № 2887-III, від 20.12.2001 р.

№ 2905-III, від 26.12.2002 р. № 380-IV, від 11.09.2003 р. № 1158-IV,  від 27.11.2003 р. 

№ 1344-IV,  від 11.12.2003 р. № 1377-IV, від 20.04.2004 р. № 1694-IV,  від 17.06.2004 р. № 1801-IV,

від 23.12.2004 р. № 2285-IV, від 25.03.2005 р. № 2505-IV,  від 01.12.2005 р. № 3167-IV, 

від 20.12.2005 р. № 3235-IV,  від 22.02.2006 р. № 3461-IV,  від 01.12.2006 р. № 424-V,  від 19.12.2006 р.

№ 489-V,  від 28.12.2007 р. № 107-VI, від 20.05.2008 р. № 290-VI, від 01.06.2010 р. № 2289-VI, від 

23.09.2010 р. № 2555-VI,  від 23.12.2010 р. № 2856-VI, від 03.07.2012 р. № 5029-VI. Даний Закон 

встановлює основи законодавства щодо регулювання суспільних відносин у  галузі  навчання,  

виховання,  професійної, наукової, загальнокультурної підготовки громадян України. 

19. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. № 651-XIV із змінами, 

внесеними згідно із законами від 06.04.2000 р. № 1642-III, від 20.12.2001 р. № 2905-III, від 

26.12.2002 р. № 380-IV, від 27.11.2003 р. № 1344-IV, від 23.12.2004 р. № 2285-IV, від 25.03.2005 р.

№ 2505-IV,  від 20.12.2005 р. № 3235-IV, від 19.12.2006 р. № 489-V, від 28.12.2007 р. 

№ 107-VI, від 03.06.2008 р. №  309-VI, від 06.07.2010 р. № 2442-VI, від 06.09.2011 р. № 3701-VI, 

від 03.07.2012 р. № 5029-VI. Цей Закон визначає правові, організаційні та фінансові засади 

функціонування і розвитку системи загальної середньої  освіти,  що сприяє  вільному  розвитку  

людської особистості,  формує цінності правового демократичного суспільства в Україні. Ст. 

3 встановлює, що загальна середня освіта спрямована на забезпечення всебічного розвитку 

особистості шляхом навчання та виховання, які грунтуються на    загальнолюдських    цінностях   

та   принципах   науковості, полікультурності,  світського   характеру   освіти,   системності, 

інтегративності,   єдності   навчання   і виховання,  на  засадах гуманізму,  демократії, громадянської 

свідомості, взаємоповаги між націями  і  народами в інтересах людини, родини, суспільства, 

держави. Ст. 5 Закону встановлено, що завданнями загальної середньої освіти, серед іншого, є 

виховання в учнів (вихованців) поваги до Конституції України, державних символів України, 

прав і свобод людини  і  громадянина, почуття  власної гідності,  відповідальності перед законом 

за свої дії, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина. 

20. Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» від 

24.01.1995 р. № 20/95-ВР із змінами, внесеними згідно із законами  від 11.12.98 р. № 312-XIV,  

від 08.07.99 р. № 864-XIV, від 03.04.2003 р. № 673-IV, від 03.02.2004 р. № 1410-IV, від 20.01.2005 р.

 № 2377-IV, від 01.12.2005 р. № 3167-IV, від 07.02.2007 р. № 609-V, від 14.04.2009 р. № 1254-VI, 

від 09.09.2010 р. № 2507-VI. Цей Закон визначає правові основи діяльності органів і служб у  

справах дітей та спеціальних установ для дітей, на які покладається здійснення соціального 

захисту і профілактики правопорушень серед осіб, які не досягли вісімнадцятирічного віку.  

21. Закон України «Про міліцію» від 20.12.1990 р. № 565-XII зі змінами, що встановлює основні 

засади та завдання діяльності міліції як державного  озброєного органу виконавчої влади, який  

захищає  життя,  здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси 

суспільства і держави від протиправних посягань. 

22. Закон України «Про прокуратуру» від 05.11.1991 № 1789-XII зі змінами, яким визначено 

основи діяльності, завдання та функції прокуратури. Основне завдання прокуратури – 

нагляд за додержанням законів в Україні. Функціями прокуратури є підтримання державного 
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обвинувачення в суді; представництво  інтересів громадянина або держави в суді у випадках, 

визначених законом; нагляд за  додержанням  законів  органами,  які  проводять оперативно-

розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; нагляд за додержанням законів при 

виконанні судових рішень у кримінальних справах,  а також при  застосуванні  інших  заходів 

примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян. 

23. Закон України «Про Службу безпеки України» від 25.03.1992 р. № 2229-XII зі змінами, що 

регулює основи діяльності Служби  безпеки  України, державного правоохоронного  органу 

спеціального  призначення,  який  забезпечує   державну    безпеку України. Основними 

завданнями СБУ є захист    державного    суверенітету, конституційного  ладу,  територіальної  

цілісності,  економічного, науково-технічного  і  оборонного  потенціалу  України,   законних 

інтересів держави та  прав  громадян  від  розвідувально-підривної діяльності іноземних 

спеціальних служб, посягань  з  боку  окремих організацій,  груп та осіб, а також забезпечення 

охорони державної таємниці. До завдань СБУ також входить попередження, виявлення, 

припинення та розкриття злочинів проти миру  і  безпеки людства, тероризму, корупції та 

організованої злочинної діяльності у сфері управління і економіки  та  інших  протиправних  

дій,  які безпосередньо  створюють  загрозу  життєво   важливим    інтересам України. 

24. Закон України «Про Державну прикордонну службу України» від 03.04.2003 р. № 661-IV 

із змінами, що визначає  правові  основи  організації  та  діяльності   Державної прикордонної 

служби України,  її загальну структуру,  чисельність, функції та повноваження. Відповідно до 

Закону на Державну прикордонну службу України покладаються  завдання щодо  забезпечення  

недоторканності  державного кордону та охорони суверенних прав України  в  її  виключній  

(морській)  економічній зоні. 

Міжнародні договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України: 
1. Загальна декларація прав людини 1948 р., ст. 4 якої встановлює, що ніхто не  повинен  бути  

в рабстві або у підневільному стані; рабство і работоргівля забороняються в усіх їх видах. 

2. Конвенція Ради Європи про захист прав людини і основних свобод (Європейська конвенція 

про права людини) 1950 р., ратифікована Україною 17.07.1997 р. Ст. 4 Конвенції встановлює 

заборону рабства та примусової праці. Конвенцією передбачено міжнародний механізм захисту 

прав, передбачених у Конвенції, через Європейський суд з прав людини. Згідно зі ст.ст.  34, 35  

Конвенції, будь-яка особа, неурядова організація або група осіб, що вважають себе потерпілими 

від порушення державою прав, викладених у Конвенції або протоколах до неї, та вичерпали всі 

національні засоби правового захисту,  мають право звернутися до Європейського суду з прав 

людини. 

3. Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р., ратифікований Україною 

19.10.1973 р. Ст. 8 цього Пакту встановлює право кожної особи жити вільно від рабства.  

4. Конвенція Організації Об’єднаних Націй про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок 

1979 р., ратифікована Україною 19.12.1980 р. Ст. 6 даної Конвенції встановлює зобов’язання 

держав вживати всіх заходів щодо припинення всіх видів торгівлі жінками та використання 

проституції жінок. 

5. Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію усіх форм дискримінації щодо жінок 

1999 р., ратифікований Україною 05.06.2003 р., що визнає компетенцію  Комітету  з  ліквідації  

дискримінації щодо  жінок приймати  і  розглядати повідомлення від осіб, груп осіб, що вважають 

себе жертвами порушення  державою-учасницею  будь-якого з прав, викладених у Конвенції. 

6. Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і 
покарання за неї, що доповнює Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 

організованої злочинності від 2000 р. і ратифікований Україною 04.02.2004 р. Протокол 

присвячено боротьбі з торгівлею людьми як формою транснаціональної злочинності. У 

протоколі вперше на рівні міжнародного права встановлено комплексний підхід до вирішення 

проблеми, що включає попередження, переслідування та покарання злочинців та надання 

допомоги та захисту жертвам торгівлі людьми. 
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7. Конвенція Міжнародної організації праці про заборону та негайні заходи щодо ліквідації 
найгірших форм дитячої праці № 182 від 1999 р., ратифікована Україною 05.10.2000 р. Дана 

Конвенція до найгірших форм дитячої праці окрім іншого відносить усі форми рабства або 

практику, подібну до рабства, як, наприклад, продаж дітей та торгівля ними, боргова кабала 

та кріпосна залежність, а також примусова чи обов’язкова праця, включаючи примусове чи   

обов’язкове вербування дітей для використання їх у збройних конфліктах. 

8. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 2005 р., що ратифікована 

Україною 21.09.2010 р., яка є повномасштабним міжнародним договором, що визначає 

торгівлю людьми як порушення прав людини і посягання на гідність і цілісність людської 

особистості. Дана Конвенція стосується всіх видів торгівлі людьми (внутрішньодержавної, 

транснаціональної, пов’язаної та не пов’язаної із організованою злочинністю). 

Підзаконні нормативно-правові акти
1. Постанова Кабінету Міністрів від 18.01.2012 р. № 29 «Про національного координатора 

у сфері протидії торгівлі людьми», якою Міністерство соціальної політики визначається 

національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

2. Державна цільова програма протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, затверджена 

Постановою Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350. Ця Програма визначає 

завдання і заходи, спрямовані на запобігання торгівлі людьми, підвищення ефективності 

переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини або сприяють їх вчиненню, а також 

захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

3. Порядок встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затверджений 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417. Цей Порядок визначає 

процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, на підставі 

відповідної інформації.

4. Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 
затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 783. Цей Порядок 

визначає механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 

процедуру здійснення ними заходів щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. № 660 «Про затвердження Порядку 
виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Важливим джерелом права у сфері протидії торгівлі людьми також можна вважати практику 

Європейського суду з прав людини, що стосуються торгівлі людьми та рабства. Станом на 

2012 р. подібних рішень відносно України не виносилося, проте є два рішення Європейського 

суду з прав людини щодо проблеми торгівлі людьми, зокрема Силіадін проти Франції (Sili-

adin vs. France (№ 73316/01) 2005 р. та Ранцев проти Кіпру та Росії (Rantsev vs. Cyprus & Russia 

(№ 25965/04) від 2010 р. Обидва рішення стосуються  порушення державами ст. 4 (Заборона 

рабства та примусової праці) Європейської Конвенції про права людини. Під час розгляду 

справи «Ранцев проти Кіпру та Росії» Європейський суд дійшов висновку, що торгівля людьми 

сама по собі окреслюється ст. 4 Конвенції і становить сучасну форму рабства. 

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики 
Європейського суду з прав людини» суди застосовують при розгляді справ Європейську  

Конвенцію про права людини та практику Європейського суду як джерело права, а отже дані 

рішення мають застосовуватися в судовій практиці України.  

Стаття 3. Основні принципи протидії торгівлі людьми

1. Діяльність,  спрямована  на  протидію   торгівлі   людьми,  ґрунтується на таких принципах: 
 1) забезпечення  прав і свобод людини і громадянина,  зокрема  права на повагу до гідності,  

особисте  життя,  правову  допомогу,  відшкодування  матеріальної  та  моральної  шкоди  у 
встановленому  законом порядку; 
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Дана стаття Закону визначає основні принципи протидії торгівлі людьми виходячи з 

міжнародних документів, Конституції України, законів України.

Частина 1 ст. 3 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» встановлює, що діяльність, 

спрямована на протидію торгівлі людьми, базується на основоположних принципах прав 

людини, визначених Конституцією України. А саме: права на повагу до гідності, особистого 

життя, гарантії надання правової допомоги, відшкодування матеріальної та моральної шкоди у 

встановленому законом порядку. 

Відповідно до ст. 3 Конституції України честь та гідність людини визнаються вищими 

соціальними цінностями. Як зазначено в  ст. 28 Конституції України, «кожен має право на 

повагу до його гідності».  Це право належить до особистих невід’ємних прав людини. Держава 

має не лише утримуватися від посягання на гідність особи, а й зобов’язана забезпечити дієвий 

захист всім особам від таких посягань з боку третіх осіб.

 Гідність людини – це її цінність як такої, самої по собі, тобто незалежно від будь-яких 

її індивідуальних – чи то біологічних, чи то соціальних властивостей.  Окрім того, ст. 297 

Цивільного кодексу України закріплює за фізичними особами право на повагу до їх гідності та 

честі, встановлює, що гідність та честь фізичної особи є недоторканними, та закріплює право на 
звернення до суду з позовом про захист її гідності та честі.

Право на особисте життя – особисте немайнове право, яке полягає в можливості вчиняти 

на власний розсуд будь-які не заборонені законом дії, що належать до приватної сфери життя 

особи, при цьому маючи гарантії нерозголошення такої інформації стороннім особам всупереч 

її волі. Це право гарантується Конституцією України та статтею 301 Цивільного кодексу 

України, відповідно до якої фізична особа має право на збереження у таємниці обставин свого 
особистого життя.

Право зберігати в таємниці обставини свого особистого життя означає, що фізична особа 

має можливість не розголошувати обставини свого особистого життя самостійно, а також 

вимагати такого нерозголошення від інших осіб, які володіють такою інформацією. Можливість 

поширення інформації про особисте життя фізичної особи всупереч її волі можливе лише на 

підставах та в порядку, визначених законом, наприклад, коли обставини особистого життя 

фізичної особи містять ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду. Право на 

особисте життя охороняється також ст.182 Кримінального кодексу України. 

Принцип конфіденційності інформації про осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 

також відповідає принципу забезпечення конфіденційності суб’єктами, що надають соціальні  

послуги; та дотримання   суб’єктами,   що   надають   соціальні  послуги, державних  стандартів  

соціальних  послуг,  етичних норм і правил, викладених у ст. 3 Закону України «Про соціальні 

послуги».

 2) поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали  від торгівлі людьми; 
 3) конфіденційності інформації про осіб,  які постраждали від  торгівлі людьми; 
 4) добровільності отримання допомоги особами, які постраждали  від  торгівлі  людьми,  та  

їх  недискримінації  за ознаками раси,  кольору шкіри,  політичних, релігійних та інших переконань, 
статі,  етнічного   та  соціального  походження,  майнового  стану,  місця  проживання, за 
мовними або іншими ознаками; 

 5) взаємодії  органів   виконавчої   влади   між   собою,   з  відповідними  органами  досудового  
слідства  та  з громадськими і  міжнародними організаціями. 

2. У разі якщо особи, які постраждали від торгівлі людьми або  стали   свідками   торгівлі   
людьми,   є   дітьми,  усі  дії,  що  застосовуються  до  них,  базуються  на  принципах,  зазначених  
у  Конвенції   про  права  дитини та  Факультативному  протоколі  до  Конвенції  про  права  
дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії. 

3. У  разі якщо вік особи не визначений і є підстави вважати,  що ця особа – дитина,  вона  
вважається  дитиною  і  їй  надається  спеціальний захист до встановлення її віку. 
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Можливість поширення інформації про особисте життя фізичної особи всупереч її волі 

чітко визначене законом, наприклад, коли обставини особистого життя фізичної особи містять 

ознаки правопорушення, що підтверджено рішенням суду, або ж у випадку, передбаченому п. 

2 ч. 1 ст. 302 ЦК.

Відшкодування моральної та матеріальної шкоди особі, яка потерпіла від торгівлі людьми, 

передбачено цим Законом, Цивільним кодексом України, Кримінальним кодексом. 

При цьому Законом передбачено, що будь-яка допомога особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, надається за згодою самої особи, що також відповідає одному з основних 

принципів надання соціальних послуг відповідно до ст. 3 Закону України «Про соціальні 

послуги» – добровільності вибору отримання чи  відмови  від надання соціальних послуг. Також 

важливо відмітити, що відповідно до п. 6 ст. 16 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», 

надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від звернення такої 

особи до правоохоронних органів, її участі в кримінальному процесі або наявності в такої особи 

документа, що посвідчує особу.

Основоположним положенням національного права України, яке закріплює принцип 

рівності та недискримінації, є ст. 24 Конституції України, яка передбачає, що громадяни мають 

рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом. У ч. 1 ст. 3 коментованого тут 

закону, як і в зазначеній статті Конституції України, вказується на те, що  не може бути привілеїв 

чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, 

статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними 

або іншими ознаками. 

Цією ж статтею (ч.1 п. 5) Закону передбачено принцип взаємодії  органів   виконавчої   влади   

між   собою,   з  відповідними  органами  досудового  слідства  та  з громадськими і  міжнародними 

організаціями. Це знайшло своє відображення в  статтях Закону та Порядку взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Ними визначено механізм взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, процедуру здійснення 

заходів щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 

Частина 2 статті передбачає, що у випадках, коли постраждалою від торгівлі людьми 

є дитина або дитина є свідком, усі дії, що застосовуються до неї, в тому числі і передбачені 

кримінальним законодавством, базуються на принципах, зазначених  у  Конвенції   про  права  

дитини та  Факультативному  протоколі  до  Конвенції  про  права  дитини щодо торгівлі дітьми,  

дитячої проституції і дитячої порнографії. При цьому ч. 3 ст. 3 Закону передбачає, що в разі, 

коли вік особи не визначений і є підстави вважати,  що ця особа – дитина,  вона  вважається  

дитиною  і  їй  надається  спеціальний захист до встановлення її віку. Такий захист передбачено 

Кримінально-процесуальним кодексом України, Законом України  «Про забезпечення безпеки 

осіб, які беруть участь у  кримінальному  судочинстві».  

Використані джерела:

1. Конституція України – К., 1996 р. 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003 р. № 435-IV;

3. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 р. № 2341-III 

Стаття 4. Основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми
1. Основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми є:
1) попередження торгівлі людьми шляхом підвищення рівня обізнаності населення, 

превентивної роботи, зниження рівня вразливості населення, подолання попиту;
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 постраждали від торгівлі людьми, шляхом 

удосконалення системи відновлення їхніх прав, надання комплексу послуг, впровадження 
механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми.
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У коментованій статті визначено основні напрями державної політики у сфері протидії 

торгівлі людьми, що об’єктивно зумовлено комплексним характером вирішуваної проблеми, 

а також необхідністю посилення цілеспрямованого превентивного та інтервенційного 

державного впливу в означеній сфері з метою усунення умов і чинників, що сприяють 

виникненню та поширенню цього явища.

У науковому середовищі існує низка підходів до визначення сутності поняття  «державна 

політика». Водночас увесь спектр думок щодо цього феномену можна звести до визначення 

категорії державної політики як задекларованого та втілюваного органами державної влади 

напряму дії, що обумовлює відносно стабільну, організовану та цілеспрямовану діяльність, 

націлену на розв’язання певної проблеми або сукупності взаємопов’язаних проблем. Державна 

політика втілюється безпосередньо чи опосередковано органами державної влади (посадовими 

особами) шляхом ухвали загальнообов’язкових приписів, реалізації цілеспрямованих 

регуляторних заходів, визначення бюджетних пріоритетів тощо. Сучасна державно-правова 

парадигма ґрунтується на постулаті щодо наявності спектра відносно самостійних структурних 

елементів державної політики, а саме: соціальних об’єктів, що розробляють стратегічний 

курс та інституційну ієрархію державної політики; інститутів влади, що визначають напрями 

розвитку державної політики та механізми реалізації окреслених цілей і завдань; нормативних 

чинників; владних відносин. 

У ст. 3 Конституції України зазначено, що найвищою соціальною цінністю в Україні 

визнана людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека, а зміст і 

спрямованість діяльності держави визначають права і свободи людини та їх гарантії. Будучи 

дієвим інструментом забезпечення закріплених законодавцем суспільних цінностей, державна 

політика має комплексний характер та охоплює всі сфери життєдіяльності суспільства. Важливо 

усвідомлювати, що її зміст і спрямованість обумовлені не лише економічними чинниками, але 

й соціальними, правовими, психологічними, етнічними та іншими регуляторами суспільного 

життя. Державна політика формує відповідну систему і визначає механізми соціально 

орієнтованого державного управління. В умовах ствердження в Україні засад соціальної та 

правової держави особлива увага має приділятися посиленню соціальної спрямованості 

державної політики, одним з проявів якої, безумовно, є забезпечення протидії та попередження, 

як частини протидії, торгівлі людьми. Особлива суспільна небезпечність торгівлі людьми та 

загрозливі масштаби її поширення зумовлюють необхідність системного підходу до вирішення 

цієї проблеми, що можливо за наявності збалансованої і науково обґрунтованої державної 

політики у цій сфері та тісної взаємодії органів публічної влади та інститутів громадянського 

суспільства. Таким чином, державна політика у сфері протидії торгівлі людьми – це сукупність 

основних напрямів і способів діяльності органів державної (публічної) влади щодо створення та 

зміцнення нормативно-правового, наукового, методичного, організаційного, інформаційного, 

фінансового та матеріально-технічного забезпечення попередження торгівлі людьми, боротьби 

із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, а також надання допомоги та захисту особам, 

які постраждали від торгівлі людьми. 

Державна політика у сфері протидії торгівлі людьми формується з урахуванням реального 

стану, тенденцій та прогнозів розвитку даного виду злочинності. Важливою умовою її формування 

та реалізації є поєднання комплексного законодавчого регулювання та спеціальної (у першу 

чергу відомчої) нормативно-правової регламентації суспільних відносин у сфері протидії торгівлі 

людьми, системний підхід до організації протидії торгівлі людьми (включаючи попередження, 

виявлення, припинення і розкриття злочинів, надання допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми), пріоритетність забезпечення прав, свобод і законних інтересів постраждалих осіб, 

невідворотність відповідальності осіб, винних у торгівлі людьми, та забезпечення співмірності 

призначуваного покарання ступеню суспільної небезпеки та тяжкості вчинених ними діянь, 

мінімізації доходів від злочинної діяльності у сфері торгівлі людьми шляхом застосування 

економічних санкцій (перш за все конфіскації майна), налагодження при організації протидії 

торгівлі людьми соціального партнерства і співробітництва держави з громадськими об’єднаннями, 

міжнародними неурядовими організаціями, засобами масової інформації та громадянами. 
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Попередження торгівлі людьми здійснюється в контексті реалізації широкого спектра 

соціальних профілактичних заходів як діяльності уповноважених органів публічної влади, 

підприємств, організацій і закладів різного підпорядкування і форм власності, а також окремих 

громадян, спрямованої на створення сприятливих умов для життєдіяльності та гармонійного 

розвитку людини, дотримання конституційних прав і свобод, попередження їх порушення, 

подолання наслідків цих порушень, усунення умов виникнення торгівлі людьми. Суб’єктами 

діяльності з попередження торгівлі людьми є державні і муніципальні установи,  громадські 

та міжнародні організації, а об’єктами – громадськість, представники «групи ризику» (особи 

з високим рівнем уразливості до потрапляння в ситуацію торгівлі людьми), а також особи, які 

постраждали від торгівлі людьми, та члени їх сімей і найближче оточення. 

Попередження торгівлі людьми має здійснюватись шляхом зниження рівня вразливості 

населення потрапити в тенета торгівлі людьми; здійснення превентивної роботи для підвищення 

рівня обізнаності громадськості про ситуацію з проблемою, заходи безпеки та шляхи виходу; 

подолання попиту на осіб, котрих експлуатують у різних сферах. У Законі ця діяльність 

представлена як основні напрями (детальніше див. коментар до ст.9) та завдання (детальніше 

див. коментар до ст. 10) попередження торгівлі людьми.   Запровадження її в життя сприяє 

досягненню очікуваної мети попередження торгівлі людьми – зменшення та викорінення 

випадків торгівлі людьми. Це стосується, у тому числі, випадків повторного потрапляння в 

таку ситуацію, а також – повторного скоєння злочину.  

Напрям попередження торгівлі людьми є важливою складовою комплексного підходу до 

впровадження державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, оскільки від її ефективності 

залежить об’єм роботи з боротьби з торгівлею людьми та надання допомоги постраждалим 

особам. Чим ефективнішою буде діяльність з попередження, тим менше буде випадків торгівлі 

людьми і кількість постраждалих осіб. Нехтування ж цим напрямом протидії торгівлі людьми 

може призвести до більшої поширеності явища, збільшення кількості постраждалих осіб, 

що вимагатиме вжиття додаткових заходів реагування на такий стан проблеми, необхідності 

виділення більших ресурсів для цієї роботи.   

Особливого значення в попередженні торгівлі людьми набуває діяльність тих працівників 

органів внутрішніх справ, які постійно вивчають та аналізують стан злочинності, оперативно-

розшукові справи, матеріали кримінальних справ, дані адміністративної практики, листи, заяви 

і повідомлення посадових осіб та представників громадськості, публікації в засобах масової 

інформації, проводять опитування затриманих, арештованих і свідків тощо. Отримувана 

інформація щодо обставин вчинення кожного злочину, постраждалих і суб’єкта злочину 

дозволяє формулювати обґрунтовані висновки про умови, що сприяють виникненню торгівлі 

людьми, та визначати оптимальні шляхи їх нейтралізації та усунення. Акцентуючи увагу при 

проведенні превентивної роз’яснювальної роботи на питаннях кримінального законодавства 

щодо відповідальності за торгівлю людьми, працівники органів внутрішніх справ впливають на 

осіб, які потенційно схильні до вчинення правопорушень. У залежності від категорії осіб, які 

підлягають профілактичному впливу, обираються способи позитивного впливу та визначаються 

перспективи притягнення винних осіб до юридичної відповідальності.

Боротьба зі злочинністю є системною діяльністю органів державної влади, спрямованою 

на забезпечення дотримання норм кримінального законодавства, недопущення завдання 

шкоди охоронюваним кримінальним законом інтересам і благам, що полягає в попередженні 

злочинності шляхом цілеспрямованого впливу на її детермінанти, активній протидії злочинним 

проявам і притягненні правопорушників до кримінальної відповідальності. Вона охоплює 

сукупність заходів правового, економічного, психологічного, організаційного та технічного 

характеру, націлених на усунення (послаблення) загроз для внутрішньої (публічної) безпеки. 

Боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею людьми, ґрунтується на визнанні торгівлі 

людьми однією із найнебезпечніших загроз сучасної цивілізації з незворотними негативними 

наслідками для соціуму в цілому та кожного індивідуума зокрема, криміналізації цього виду 

діянь і, як наслідок, наявності кримінальної відповідальності за торгівлю людьми. Зважаючи 

на включення торгівлі людьми до числа кримінальних правопорушень, головна роль у боротьбі 
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з цим злочином відводиться правоохоронним органам, у першу чергу органам внутрішніх 

справ. З метою виявлення, припинення і розслідування фактів торгівлі людьми чинним 

законодавством передбачено використання оперативно-розшукових заходів (негласного 

нагляду за особами, які підозрюються в причетності до торгівлі людьми, зняття інформації з 

каналів зв’язку, використання спеціальних засобів для контролю, фіксації і документування 

розмов та інших дій тощо) і проведення слідчих дій. Матеріали оперативно-розшукових і 

кримінальних справ свідчать, що злочини вчиняються злочинними групами з достатньо 

високим рівнем організованості та чітко встановленою ієрархією. Оптимальним варіантом 

реалізації матеріалів є затримання злочинців на «місці злочину». Досудове слідство у справах 

про торгівлю людьми здійснюється слідчими органів внутрішніх справ. Більш детально напрям 

боротьби з торгівлею людьми представлений у коментарях до ст. ст. 11,12. 

Надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, здійснюється 

з метою поновлення порушених прав і свобод, а також забезпечення психолого-соціальної 

реабілітації. Діяльність з надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, ґрунтується на таких принципах: дотримання і поваги прав людини; гуманізму; 

недискримінаційності; толерантності; демократизму; безоплатності надаваних послуг; 

співробітництва та солідарності з клієнтом; об’єктивності; відповідальності перед клієнтом; 

системності у вирішенні проблем; анонімності та конфіденційності; добровільності послуг 

(надається лише тим особам, які потребують допомоги та виявляють готовність її прийняти); 

постійного зворотного зв’язку в роботі з постраждалими (моніторингу); необвинувачення 

і відмови від оцінок; індивідуального підходу (надання допомоги з урахуванням проблем і 

потреб окремої особи); пріоритету інтересів постраждалих; незалежності в роботі від впливу 

інших суб’єктів; нерозголошення інформації про постраждалих осіб тощо. 

Соціальна робота з реабілітації постраждалих від торгівлі людьми охоплює кілька 

послідовних стадій, а саме: ідентифікації проблеми, тобто отримання початкової інформації 

про постраждалу особу; вплив на ситуацію (надання правової, психологічної та медичної, 

юридичної, соціальної, педагогічної допомоги); зміна ситуації та закріплення позитивних 

змін (триває до виходу особи з кризи, поновлення якості життя, спроможності самостійно 

вирішувати власні життєві проблеми). 

Надання допомоги та захисту постраждалим  здійснюється з дотриманням засад 

альтернативності як уповноваженими державними установами, так і профільними неурядовими 

організаціями. Виокремлюється три моделі взаємодії вищеназваних суб’єктів, а саме: державна 

домінанта (фінансування і соціальні послуги надаються державою за участю неурядових 

організацій); паритетні відносини (держава та неурядові організації солідарно фінансують 

надання відповідних послуг); партнерські взаємовідносини (держава забезпечує фінансування 

послуг, що надаються неурядовими організаціями). Більш детально напрям надання допомоги 

та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, представлений у коментарях до ст.ст. 

13–19, 23. 

Отже, основними напрямами державної політики у сфері протидії торгівлі людьми 

визначено попередження торгівлі людьми, боротьба із злочинністю, пов’язаною з торгівлею 

людьми, та надання допомоги і захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми. На рівні 

практичної діяльності суб’єктів протидії торгівлі людьми це означає, що нормативно-правові 

акти, програми, документи, які формуються для реалізації державної політики у сфері протидії 

торгівлі людьми, мають поєднувати всі ці три складові. Зокрема, мова йде про державні та 

регіональні програми, відомчі накази з протидії торгівлі людьми тощо. Поєднання визначених 

напрямів протидії є умовою забезпечення комплексного підходу до вирішення проблеми 

торгівлі людьми в Україні і світі, що, як наслідок ефективного впровадження, призведе до 

зменшення та викорінення торгівлі людьми.   
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Використані джерела:
1. Соціальна профілактика торгівлі людьми : навч.-метод. посіб. / за ред. К.Б. Левченко, 

І.М. Трубавіної. – К. : Держсоцслужба, 2005. – 344 с. 

2. Протидія торгівлі людьми в Україні : матеріали для практичного використання 

працівниками правоохоронних органів та суддями / [М. О. Васильєва, А. М. Орлеан, Є. Ф. 

Стрекалов та ін.]. — К. : Тютюкін, 2009. — 112 с.

Коментована стаття присвячена визначенню кола суб’єктів, уповноважених здійснювати 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми.  Зважаючи на комплексний характер проблеми протидії 

торгівлі людьми, ефективна реалізація державної політики у цій сфері можлива за умови 

максимальної консолідації та узгодженості дій органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування та громадських організацій. 

Президент України визначає центральний орган виконавчої влади, який є національним 

координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

Забезпечення єдиної державної політики у сфері протидії торгівлі людьми здійснює Кабінет 

Міністрів України (Уряд України), який є вищим органом у системі органів виконавчої влади. 

Кабінет Міністрів України здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, 

інші  центральні  органи  виконавчої влади, Раду міністрів Автономної  Республіки  Крим та 

місцеві державні адміністрації,  спрямовує та координує роботу цих органів. Кабінет Міністрів 

України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний Верховній 

Раді України. Одним з основних завдань Кабінету Міністрів України є вжиття заходів щодо 

забезпечення прав і свобод  людини та громадянина, створення сприятливих умов для вільного 

і всебічного розвитку особистості. 

Центральні органи державної влади є органами держави, діяльність яких спрямовується і 

координується Кабінетом Міністрів України. Їх повноваження поширюються на всю територію 

України. Єдність системи цих органів ґрунтується на принципах цілісності Української 

держави, розмежування предметів відання органів державної влади, взаємозв’язку, взаємодії та 

взаємозалежності. У Конституції України використовується словосполучення «міністерства та 

інші центральні органи виконавчої влади», чим підкреслюється особливий статус міністерств 

у системі центральних органів виконавчої влади. Збірна категорія «інші центральні органи 

виконавчої влади» охоплює низку відомств (служб, агентств, комісій, інспекцій, комітетів 

тощо), які наряду з міністерствами здійснюють управління певними галузями або забезпечують 

Стаття 5. Суб’єкти, які здійснюються заходи у сфері протидії торгівлі людьми
1.   Суб’єктами,  які  здійснюють  заходи  у  сфері  протидії торгівлі людьми, є: 

     1) Президент України; 

     2) Кабінет Міністрів України; 

     3) центральні органи виконавчої влади; 

     4) місцеві органи виконавчої влади; 

     5) закордонні дипломатичні установи України; 

     6)  заклади  допомоги  особам,  які  постраждали від торгівлі людьми.
( Частина  перша статті 5 в редакції Закону № 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 ) 

     2. У здійсненні заходів, спрямованих на попередження протидії торгівлі людьми,  беруть 
участь органи місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства,  установи, 
організації незалежновід форми власності, громадські організації та окремі громадяни.
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функціональне (міжгалузеве) управління. Вичерпний перелік міністерств та категорій 

центральних органів виконавчої влади визначено у Схемі організації та взаємодії центральних 

органів виконавчої влади, затвердженій Указом Президента України від 09.12.2010 р. № 

1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» та зі змінами, 

внесеними згідно з Указами Президента № 370/2011 від 06.04.2011 р., № 580/2011 від 12.05.2011 

р., № 726/2012 від 24.12.2012 р., № 96/2013 від 28.02.2013 р.  

Відповідно до чинної доктрини державотворення до місцевих органів виконавчої влади 

віднесено місцеві державні адміністрації як місцеві органи виконавчої влади загальної 

компетенції, а також територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої 

влади як місцеві органи виконавчої влади спеціальної компетенції, що реалізують державну 

політику у певній галузі (галузь складає сукупність об’єктів управління під керівництвом 

профільного органу виконавчої влади за ознаками виробничої єдності незалежно від їх 

географічного розташування). 

Згідно зі ст. 118 Конституції України передбачено, що «виконавчу владу в областях і районах, 

містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації». Державна адміністрація 

є складовою єдиної системи органів державної виконавчої влади, місцевим органом у системі 

органів виконавчої влади на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці. 

Вона виконує повноваження державної влади і делеговані їй відповідними радами виконавчі 

функції через створювані управління, відділи та інші структурні підрозділи. Інституювання 

місцевих державних адміністрацій зумовлено прагненням гармонізувати загальнодержавні 

інтереси та інтереси територіальних громад. Органи місцевого самоврядування не спроможні 

та не повинні виконувати увесь спектр завдань публічної адміністрації на регіональному 

(обласному) та місцевому (локальному) рівнях. Основоположним завданням самоврядної 

адміністрації є задоволення інтересів громади. Як наслідок, при розмежуванні повноважень 

органів державної та самоврядної адміністрації виокремлено кілька стратегічних напрямів 

діяльності, віднесених до виключної компетенції місцевих органів виконавчої влади, а 

саме: справи поза сферою інтересів локальних і регіональних спільнот (обороноздатність, 

статистика, реєстрація актів цивільного стану тощо); справи, які з технічних причин не можуть 

забезпечуватись органами місцевого самоврядування (енергетика, будівництво залізниць та 

автомобільних доріг тощо); інші справи, безпосередньо не пов’язані із задоволенням інтересів 

місцевих та регіональних спільнот. 

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про дипломатичну службу» від 20.09.2001 

р. № 2728-ІІІ до закордонних дипломатичних установ України віднесено дипломатичні 

представництва та консульські установи України в інших державах, а також представництва 

при міжнародних організаціях. Міністерство закордонних справ України, дипломатичні 

представництва та консульські установи у межах своєї компетенції ведуть банк даних на 

громадян, які перебувають за кордоном, здійснюють збір даних про дітей – громадян України, 

всиновлених постійно проживаючими за межами України громадянами України, іноземними 

громадянами та особами без громадянства, вивчають умови їх життя, у взаємодії з інституціями, 

що надають допомогу з реабілітації жертв торгівлі людьми, здійснюють діяльність з охорони 

прав і законних інтересів громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми, сприяють їх 

поверненню до держав постійного проживання, надають органам влади держав перебування 

відомості щодо законодавства України про протидію торгівлі людьми, поширюють інформацію 

щодо вжитих Україною заходів з протидії торгівлі людьми, реалізують інші передбачені 

законодавством повноваження.

Мінімізація негативних соціальних наслідків торгівлі людьми та підтримки громадян, які 

стали її жертвами, можлива за умови створення загальнонаціональної мережі спеціалізованих 
реабілітаційних державних закладів. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.06.2003 р. № 987 «Про затвердження Типового положення про центр реабілітації для осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми» передбачена можливість створення центрів реабілітації 

для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, як спеціалізованих закладів, діяльність яких 

спрямована на надання комплексу соціально-реабілітаційних послуг та організацію подання 
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медичної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, для виведення їх з кризового 

психологічного стану. Центри покликані реалізовувати такі функції: організовувати надання 

постраждалим особам психологічних і юридичних послуг, інформувати таких осіб щодо 

можливості отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону України «Про 

безоплатну правову допомогу»; організовувати проведення первинного медичного огляду 

постраждалих осіб з метою визначення виду, обсягу та місця подання їм, у разі потреби, 

медичної допомоги; забезпечувати проживання та харчування постраждалих осіб у разі їх 

перебування в центрі; розробляти індивідуальні і групові програми реабілітації та соціально-

психологічної адаптації постраждалих осіб; проводити заходи щодо реінтеграції постраждалих 

осіб; інформувати населення про програми, функції, принципи діяльності центру; проводити 

серед населення профілактичну роботу із запобігання торгівлі людьми. Постраждалі особи 

мають можливість перебувати у центрах упродовж часу, необхідного для їх реабілітації, однак 

не більше ніж 3 місяці.

Наразі йдеться про розбудову системи закладів допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми, до яких належать центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей. Створення окремих центрів 

реабілітації постраждалих від торгівлі людьми законом не передбачено. 

Громадські організації також належать до суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми. Громадські організації можуть працювати на міжнародному, національному 

та місцевому рівнях. Маючи статус неурядових інституцій, вони сприяють формуванню 

громадянського суспільства. Специфіка їх діяльності полягає у дотриманні принципу захисту 

прав людини, націленості на співробітництво з органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування та іншими неурядовими інституціями за умови збереження незалежного 

статусу, дотримання принципів анонімності та конфіденційності, що зумовлює надання 

інформації правоохоронним органам лише за згоди постраждалих осіб. Громадські організації 

першочергово зосереджуються на участі в розробці концептуальних засад реалізації державної 

політики у сфері протидії торгівлі людьми, реалізації загальнонаціональних і локальних 

інформаційно-пропагандистських кампаній з питань протидії торгівлі людьми, ініціюванні та 

проведенні «круглих столів», семінарів і тренінгів для працівників правоохоронних органів, 

наданні допомоги та захисту жертвам злочинів. У контексті надання соціальної допомоги 

потерпілим від торгівлі людьми громадські організації сприяють поверненню жертв в 

Україну, організовують та надають допомогу потерпілим від торгівлі людьми (консультативну, 

психологічну, юридичну, медичну, надання тимчасового притулку, соціальний супровід, 

переадресацію, перекваліфікацію, працевлаштування та ін.), а також членам їх родин, 

допомагають та сприяють у пошуку українських громадян, які зникли за кордоном, та 

поверненні їх в Україну, співпрацюють з дипломатичними установами зарубіжних країн в 

Україні та дипломатичними установами України за кордоном з метою надання допомоги 

постраждалим, взаємодіють з мережею міжнародних, урядових та неурядових організацій 

в Україні та за кордоном, готують методичні матеріали для соціальних працівників та 

представників неурядових організацій з питань надання допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми, готують, видають та розповсюджують інформаційні матеріали для осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми. 

Варто також зазначити, що  в п. 2 даної статті було зроблено помилку, очевидно, опущено 

кому,  в результаті маємо таке: «У здійсненні заходів, спрямованих на попередження протидії 

торгівлі людьми, беруть участь...».  Відповідно до такої редакції, маємо не протидіяти, не 

попереджати торгівлю людьми, а попереджати її протидію. Ця помилка потребує  виправлення. 
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Стаття 5-1 «Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми» була 

внесена в Закон України «про протидію торгівлі людьми 16 жовтня 2012 року. Президент   України  

визначає  центральний  орган  виконавчої влади, який є національним координатором у сфері 

протидії торгівлі людьми. До внесення цієї зміни такий центральний орган виконавчої влади 

визначався Кабінетом Міністрів України. Саме його постановою Національним координатором 

у сфері протидії торгівлі людьми було визначено Міністерство соціальної політики України.

Президент України підписав Указ № 164/2013 від 27 березня 2013 р.  «Про внесення змін до 

Положення про Міністерство соціальної політики України»[1].

Відповідно до цього Указу, Мінсоцполітики України  визначається спеціально 

уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків, попередження насильства в сім’ї та з питань протидії торгівлі 

людьми.

До завдань Міністерства віднесено (підпункт 14, п. 3) формування та реалізація державної 

політики щодо протидії торгівлі людьми».

Крім того, Міністерство соціальної політики (відповідно до п. 4, підпункту 5),  здійснює 

нормативно-правове регулювання у  сферах забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіків; попередження насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми.

Міністерство соціальної політики здійснює також міжнародне співробітництво, бере 

участь у підготовці міжнародних договорів України, готує пропозиції щодо укладення, 

денонсації таких договорів, у межах своєї компетенції укладає міжнародні договори України, 

забезпечує виконання зобов’язань України за міжнародними договорами у сферах зайнятості 

населення та трудової міграції, соціального захисту населення, захисту прав дітей, трудових 

відносин, розвитку соціального діалогу, протидії торгівлі людьми, попередження насильства в 

сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків (підпункт 75, п. 4).

Крім того Міністерство виступає в установленому порядку замовником науково-дослідних 

робіт та соціологічних досліджень з питань протидії торгівлі людьми, попередження насильства 

в сім’ї, забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, захисту прав дітей (підпункт 

77, п. 4)» 

Зазначені зміни є без сумніву позитивними. Водночас, в них не відображена така функція  

Президента, як визначення центрального органу виконавчої влади, який є національним 

координатором у сфері протидії торгівлі людьми, як це сформульовано в статті 5-1 Закону 

України «про протидію торгівлі людьми». Замість визначення Національним координатором 

у сфері протидії торгівлі людьми, Міністерство соціальної політики України визначено 

спеціально уповноваженим органом виконавчої влади з питань протидії торгівлі людьми, що 

не є одним і тим самим.

У зв’язку з цим, можна вважати, що стаття 5-1 Закону України «Про протидію торгівлі 

людьми» ще не знайшла свого відбиття у нормативно-правових актах. Для ліквідації цієї 

правової колізії необхідно внести додаткові зміни до Положення про Міністерство соціальної 

політики України, визнавши його не лише уповноваженим органом центральної виконавчої 

влади з питань протидії торгівлі людьми, але й національним координатором у цій сфері.

Розділ II 
ЗАГАЛЬНІ ПОВНОВАЖЕННЯ СУБ'ЄКТІВ, 

ЯКІ ЗДІЙСНЮЮТЬ ЗАХОДИ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 5-1. Повноваження Президента України у сфері протидії торгівлі людьми 

Президент України  визначає  центральний  орган  виконавчої влади, який є національним 
координатором у сфері протидії торгівлі людьми. {Розділ  II  доповнено  статтею  5-1 згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
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Стаття 6. Повноваження Кабінету Міністрів України 

1. Кабінет Міністрів України: 

1) спрямовує  і  координує  роботу суб’єктів,  які здійснюють заходи  у сфері протидії торгівлі 
людьми, зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті 5 цього Закону;

{  Пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 
5459-17 ) від 16.10.2012 } 

2) визначає: 
{  Підпункт “а” пункту 2 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону N 5459-VI 

( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
б) процедуру встановлення статусу особи,  яка постраждала від торгівлі людьми; 
в) порядок утворення  та  функціонування  Єдиного  державного реєстру злочинів торгівлі 

людьми ( 303-2012-п ); 
3) затверджує: 
а) Державну цільову програму у сфері протидії торгівлі людьми та здійснює контроль за її 

реалізацією; 
б) Національний механізм взаємодії суб’єктів,  які здійснюють заходи  у  сфері  протидії  

торгівлі  людьми  (  783-2012-п  ), та контролює його реалізацію; 
в) форму опитувальника щодо встановлення статусу  особи,  яка постраждала  від  торгівлі 

людьми,  та довідки про встановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 
г) форму довідки,  що підтверджує факт звернення іноземця  чи особи   без  громадянства  за  

встановленням  статусу  особи,  яка постраждала від торгівлі людьми на території України; 
ґ) положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; 
4) встановлює   порядок   виплати   одноразової  матеріальної допомоги    особам,    які   

постраждали   від   торгівлі   людьми ( 660-2012-п ). 

Також необхідно скасувати постанову Кабінету Міністрів України Про національного 

координатора у сфері протидії торгівлі людьми (від 18.01.2012 №29), як таку, що не відповідає 

законодавству України.

Основні суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, визначені у ст.5 

Закону України «Про протидію торгівлі людьми». Ними є: Кабінет Міністрів України, центральні 

органи виконавчої влади; місцеві органи виконавчої влади; закордонні дипломатичні установи 

України;  заклади допомоги  особам,  які  постраждали  від  торгівлі людьми. Окрім того, у 

здійсненні заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, беруть участь органи місцевого 

самоврядування, а також, за згодою, підприємства,  установи, організації незалежно від форми 

власності, громадські організації та окремі громадяни.

Стаття 6 «Повноваження Кабінету Міністрів України» відкриває другий розділ Закону 

«Про протидію торгівлі людьми», який називається «Загальні повноваження суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми». 

Діяльність, повноваження, функції Кабінету Міністрів України визначені в Законі України 

«Про Кабінет Міністрів України» [1]. Відповідно до ст. 21 цього Закону «Повноваження Кабінету 

Міністрів України у відносинах з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади» (Розділ V «Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з органами виконавчої 

влади»), «Кабінет Міністрів України  спрямовує  і  координує  роботу міністерств  та  інших  

центральних органів виконавчої влади,  які забезпечують проведення державної політики  у  

відповідних  сферах суспільного і державного життя, виконання  Конституції та законів  України,  

актів  Пре-зидента України, додержання прав і свобод людини та громадянина».

Відповідно до ст. 23 «Повноваження Кабінету Міністрів України у відносинах з місцевими 

державними адміністраціями», «Кабінет Міністрів України спрямовує і координує діяльність 

місцевих державних  адміністрацій   щодо   виконання   Конституції та законів України, актів 
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Президента України, актів Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, 

здійснення   на   відповідній  території  інших  наданих  місцевим державним адміністраціям 

повноважень».

Відносини Кабінету Міністрів України з органами місцевого самоврядування рег-

ламентуються ст. 39 Закону України «Про Кабінет Міністрів України»:  «спрямовує  діяльність 

органів виконавчої влади  на  сприяння  ефективному функціонуванню та розвитку  місцевого 

самоврядування, додержання визначених законом прав  органів місцевого самоврядування, 

забезпечує  взаємодію центральних і місцевих  органів  виконавчої  влади з органами місцевого 

самоврядування у вирішенні  питань  місцевого  значення, зокрема економічного, соціального 

та культурного  розвитку відповідних адміністративно-територіальних одиниць». 

На виконання п. 2 ст. 6 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» Кабінетом 

Міністрів України була підготовлена та прийнята низка нормативно-правових актів.

1. Про національного координатора у сфері протидії торгівлі людьми (Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2012 №29 [2]). 

Цим документом Міністерство соціальної політики визначено національним коор-

динатором у сфері протидії торгівлі людьми. В самому Міністерстві такі функції покладені на 

Департамент сімейної політики, в якому є відділ протидії торгівлі людьми.

Водночас підпункт «а» пункту 2 частини першої статі 6 було виключено на підставі Закону 

№5459-УІ від 16 жовтня 2012 року. Таким чином з повноважень Кабінету Міністрів України 

виключено положення про визначення ним Національного Координатора у сфері протидії 

торгівлі людьми. Станом на червень 2013 року інші зміни у нормативно-правові акти не внесені.

2. Про затвердження Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 №417 [3]). 

Цей документ ретельно проаналізований і представлений в коментарі до ст. 14 Закону 

України «Про протидію торгівлі людьми», яка  називається «Права особи, яка звернулася 

для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми», та ст. 15 «Процедура 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».

Цим же документом затверджені  форма опитувального листа щодо встановлення статусу  

особи,  яка постраждала  від  торгівлі людьми,  довідки про встановлення їй статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, а також  форма довідки,  що підтверджує факт звернення 

іноземця  чи особи   без  громадянства  за  встановленням  статусу  особи,  яка постраждала від 

торгівлі людьми на території України. Ці документи представлені в додатках до Коментаря.

3.  Про затвердження Положення про створення та функціонування Єдиного державного 
реєстру злочинів торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 №303 [4]). 

Положення визначає процедуру створення, формування та ведення Єдиного державного 

реєстру злочинів торгівлі людьми. Реєстр є системою збирання, верифікації, оброблення, 

зберігання та захисту даних, у тому числі персональних, щодо виявлених злочинів, пов’язаних 

з торгівлею людьми, та осіб, які їх вчинили на території України.

До Реєстру вносяться статистичні відомості про злочини, пов’язані з торгівлею людьми, 

та осіб, які їх вчинили, з урахуванням бази даних єдиної системи обліку злочинів та осіб, які їх 

вчинили на території України, крім даних, які містять інформацію, що є державною таємницею. 

На Міністерство внутрішніх справ, яке є Держателем (володільцем) та адміністратором 

(розпорядником) Реєстру, покладаються такі функції:

1) оприлюднення статистичних відомостей про виявлені злочини, пов’язані з торгівлею 

людьми, та осіб, які їх вчинили, з дотриманням вимог щодо нерозголошення інформації, 

яка дає можливість ідентифікувати фізичну особу, та для забезпечення нерозголошення якої 

прийнято рішення про розгляд справи у закритому судовому засіданні;

2) надання суб’єктам, що здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, статистичних 

відомості про результати роботи органів внутрішніх справ у зазначеній сфері;

3) забезпечення функціонування Реєстру, його інформаційних ресурсів, ведення обліку, 

обробка, накопичення, зберігання та систематизація статистичних відомостей у сфері боротьби 

з торгівлею людьми;
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4) вжиття заходів для забезпечення захисту статистичних відомостей, що містяться в 

Реєстрі, та доступу до нього;

5) здійснення контролю за виконанням заходів щодо забезпечення захисту статистичних 

відомостей, що містяться в Реєстрі;

6) надання з використанням захищених каналів зв’язку суб’єктам, які здійснюють заходи 

у сфері протидії торгівлі людьми, цілодобового доступу до зазначених відомостей через 

офіційний веб-сайт МВС;

7) виконання інших функцій, пов’язаних із забезпеченням функціонування Реєстру.

Відповідно до зазначеної Постанови Кабінету Міністрів, загальний доступ до статистичних 

відомостей, що містяться в Реєстрі, здійснюється безоплатно через офіційний веб-сайт МВС. 

Користувачам Реєстру надається можливість здійснення пошуку, перегляду, роздрукування 

витягів з Реєстру, з урахуванням режиму доступу до статистичних відомостей, що містяться в 

Реєстрі.

4. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 № 350 [5]).

  Програма містить 8 основних завдань та низку заходів до них з протидії торгівлі людьми 

на період з 2013 р. до 2015 р. включно. 

Серед основних завдань зазначені: 

1) удосконалення законодавства та управління; 

2) проведення перевірки діяльності закладів, у яких надається допомога особам, що 

постраждали від торгівлі людьми;

 3) створення єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, що здійснюються 

на національному та регіональному рівні; 

4) підвищення професійного рівня працівників органів державної влади;

 5) запобігання торгівлі людьми, її первинна профілактика;

 6) профілактика торгівлі людьми серед представників вразливих верств населення;

 7) забезпечення провадження на належному рівні правоохоронної діяльності у сфері 

протидії торгівлі людьми;

8) надання допомоги особам, що постраждали від торгівлі людьми. 

Фінансування Програми планується здійснювати за рахунок коштів державного та 

місцевих бюджетів, а також інших джерел. Орієнтовний обсяг фінансування становить 7393,184 

тис. гривень. Програма містить показники, за якими планується вимірювати успішність її 

реалізації, однак це лише кількісні показники та по одному на кожне завдання. 

Концепція Програми з обґрунтуванням її необхідності попередньо схвалена розпо-

рядженням Кабінету Міністрів України від 15.02. 2012 № 90 [6].

Очікується, що реалізація цієї Державної соціальної цільової програми дасть змогу:

підвищити ефективність взаємодії органів державної влади, міжнародних, громадських 

організацій та інших юридичних осіб у сфері протидії торгівлі людьми;

збільшити кількість виявлених злочинів у зазначеній сфері та випадків притягнення до 

відповідальності осіб, причетних до їх скоєння;

забезпечити надання щороку комплексу послуг більш як 1200 особам, що постраждали від 

торгівлі людьми;

підвищити рівень обізнаності населення у сфері протидії торгівлі людьми;

підвищити професійний рівень спеціалістів, які надають допомогу особам, що постраждали 

від торгівлі людьми, здійснюють їх реабілітацію та соціальну реінтеграцію.

Керівником Програми є Віце-прем’єр-міністр України – Міністр соціальної 

політики 2.  Відповідальні за виконання Програми – Мінсоцполітики, МВС, МЗС, МОЗ, 

МОНмолодьспорт 3, Мінкультури, Мін’юст, Держстат, Держкомтелерадіо, Мінекономрозвитку, 

Мінінфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), Адміністрація 

Держприкордонслужби, СБУ, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська 

 2 Станом на березень 2013 р. Міністр соціальної політики не суміщує свою посаду з посадою Віце-прем’єр-міністра
 3 Згідно змін до Указу Президента України № 1085/2010 МОНмолодьспорт  реорганізовано в МОН та Міністерство молоді та спорту
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та Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації (за згодою).

5. 22 серпня 2012 р. Кабінет Міністрів України затвердив Порядок взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Проект відповідної постанови було 

розроблено Мінсоцполітики на виконання Плану організації підготовки проектів актів, 

необхідних для забезпечення реалізації Закону України „Про протидію торгівлі людьми”. 

Метою прийняття документа є запровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, а також забезпечення надання комплексної 

та ефективної допомоги постраждалим особам. Реалізація Національного механізму взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, включає встановлення 

потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми та взаємодію органів виконавчої влади і 

місцевого самоврядування з ме-тою надання відповідної допомоги таким особам.

Постанова проаналізована в коментарі до ст. 13 Закону України «Про протидію торгівлі 

людьми», в якій безпосередньо прописується дія цього механізму.

6. Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної допомоги осо-бам, які 
постраждали від торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від 25 липня 2012 № 660).

Положення про заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, яке має 

бути розроблене відповідно п. 3 ст. 6, станом на серпень 2012 р. не було розроблене. За наявною 

інформацією, окреме положення розроблятися не буде, оскільки будуть використовуватися 

вже наявні заклади для надання допомоги вразливим категоріям населення, зокрема тим, 

хто опинився у складних життєвих обставинах.  У разі необхідності, особи, які постраждали 

від торгівлі людьми можуть звернутися до існуючих спеціальних закладів та установ, які 

надають допомогу особам у складних життєвих обставинах, зокрема до центрів соціально-

психологічної допомоги, а діти – до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей.

Типове положення про центр соціально-психологічної допомоги  було затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 травня 2004 р. № 608 «Про затвердження 

Типового положення Про центр соціально-психологічної допомоги» [7]. Спеціально така 

категорія як постраждалі від торгівлі людьми в Типовому положенні не виділена.

Діти, які постраждали від торгівлі людьми, можуть бути направлені для отримання 

допомоги та проходження курсу  реабілітації в центри соціально-психологічної реабілітації 

дітей, які створюються в Україні на базі притулків для дітей. Термін перебування в такому центрі 

– до 9 місяців. Положення про центри соціально-психологічної реабілітації дітей затверджене 

Постановою Кабінету Міністрів України  від 28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження Типового 

положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей»[8].

Центр  соціально-психологічної  реабілітації дітей є закладом соціального захисту,  що 

створюється для тривалого (стаціонарного) або  денного  перебування  дітей  віком  від  3 до 

18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної  соціальної,  

психологічної,  педагогічної,  медичної, правової та інших видів допомоги. Окремо категорія 

дітей, постраждалих від торгівлі людьми, не виділяється, але їм може бути надана допомога.

Однак варто зауважити, що для створення можливості постраждалим від торгівлі людьми 

отримувати послуги в цих закладах, необхідно положення про них доповнити та змінити. 

Зокрема, мова йде про обмеження за ознакою віку (приймаються особи лише до 35 років), 

стану здоров’я (не приймаються особи хворі на туберкульоз, ВІЛ-інфіковані тощо), місця 

реєстрації (не приймаються особи без прописки та з інших областей) та ін. 

У зв’язку перебуванням з різних категорій осіб у закладах соціально-психологічної 

допомоги, різнопрофільністю та недокомплектованістю цих закладів штатними психологами, 

низкою інших причин виникають проблеми з ідентифікацією постраждалих від торгівлі людьми. 

Це видно зі статистичних даних моніторингу спеціальних закладів, проведеного у 2012 р. 

Центром «Ла Страда-Україна». Так, більша частина обласних центрів соціально-психологічної 

допомоги та центри матері й дитини не змогли підрахувати кількості постраждалих від торгівлі 

людьми з моменту створення закладу чи навіть за 2011 р. (див. табл. 1) 
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Таблиця 1. Дані про постраждалих дітей, направлених у дитячі заклади за 6 місяців 2012 р.

Найбільш проблемним питання ідентифікації кількості постраждалих від домашнього 

насильства та торгівлі людьми виявилось для дитячих закладів. Діти, які постраждали 

від домашнього насильства чи торгівлі людьми, та позбавлені батьківського піклування, 

направляються до різних дитячих закладів: центрів соціально-психологічної реабілітації дітей, 

притулків для дітей служб у справах дітей, соціальних гуртожитків. 

Підбиваючи підсумки, подаємо таблицю, в якій відображена реалізація в нормативно-

правових актах положень ст. 6 Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Таблиця 2. Реалізація положень ст. 6 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» в 
нормативно-правових актах.

Положення ст. 6 Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми»

Закони та нормативно-правові акти, які роз-

кривають положення статті 6 або прийнятті 

на її виконання 

1) спрямовує  і  координує  роботу суб’єктів,  

які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми

Закон України «Про Кабінет Міністрів 

України»

2) визначає:
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б) процедуру встановлення статусу особи,  

яка постраждала від торгівлі людьми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку 

встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми». 

в) порядок утворення  та  функціонування  

Єдиного  державного реєстру злочинів 

торгівлі людьми ( 303-2012-п ); 

     

 Постанова Кабінету Міністрів України 

від 18.04.2012 № 303 «Про затвердження 

Положення про створення та функціонування 

Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі 

людьми». 

3) затверджує:

а) Державну цільову програму у сфері протидії 

торгівлі людьми та здійснює контроль за її 

реалізацією   

Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.03.2012 № 350  «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми 

протидії торгівлі людьми на період до 2015 

року»

б) Національний механізм взаємодії 

суб’єктів,  які здійснюють заходи  у  сфері  

протидії  торгівлі  людьми,  та  контролює  

його реалізацію 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22 

серпня 2012 р.  № 783 Про порядок взаємодії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми

в) форму опитувальника щодо встановлення 

статусу  особи,  яка по-страждала  від  торгівлі 

людьми,  та довідки про встановлення їй 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку 

встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми». 

г) форму довідки,  що підтверджує факт 

звернення іноземця  чи особи   без  

громадянства  за  встановленням  статусу  

особи,  яка постраждала від торгівлі людьми 

на території України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

23.05.2012 № 417 «Про затвердження Порядку 

встановлення статусу особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми». 

     ґ) положення про заклади допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми

Постанова Кабінету Міністрів України  від 

28 січня 2004 р. № 87 «Про затвердження 

Типового положення про центр соціально-

психологічної реабілітації дітей»

Постанова Кабінету Міністрів України від 

12 травня 2004 р. № 608 «Про затвердження 

Типового положення Про центр соціально-

психологічної допомоги»

     4) встановлює   порядок   виплати   

одноразової  матеріальної допомоги    особам,    

які   постраждали   від   торгівлі   людьми

Постанова Кабінету Міністрів України від 25 

липня 2012 № 660 «Про затвердження Порядку 

виплати одноразової матеріальної допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми»

Використана література:

1. Закон України «Про Кабінет Міністрів України» від 07.10.2010 р., № 2591-VI       

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.01.2012 р., № 29 «Про національного 

координатора у сфері протидії торгівлі людьми». 
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Стаття 7. Загальні повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії 
торгівлі людьми 

1. Центральні   органи   виконавчої   влади   відповідно   до визначених у встановленому 
порядку повноважень  у  сфері  протидії торгівлі людьми здійснюють: 

1) формування   та  реалізацію  державної  політики  у  сфері протидії торгівлі людьми; 

2) розробку  проекту  Державної  цільової  програми  протидії торгівлі людьми та забезпечують 
її реалізацію; 

3) розробку   проекту   Національного   механізму   взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи 
у сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його реалізацію; 

4) моніторинг  діяльності суб’єктів,  які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

5) підготовку  та  оприлюднення   у   визначеному   Кабінетом Міністрів  України  порядку  
щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми; 

6) заходи щодо встановлення статусу  особи,  яка  постраждала від торгівлі людьми,  
відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури; 

7) заходи, спрямовані на: 

а) викорінення  передумов  торгівлі  людьми,   зокрема   щодо попередження насильства в сім’ї 
та дискримінації за ознакою статі; 

б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб,  які їх 
замінюють,  та осіб,  які  постійно контактують з дітьми у сферах освіти,  охорони здоров’я, 
культури, фізичної культури та спорту,  оздоровлення та відпочинку,  судовій та правоохоронній 
сферах; 

8) координацію  та  контроль  за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від 
торгівлі людьми; 

9) заходи щодо: 

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417 «Про затвердження 

Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми».  

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 18.04.2012 р. № 303, «Про затвердження 

Положення про створення та функціонування Єдиного державного реєстру злочинів торгівлі 

людьми».  

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 21.03.2012 р. № 350, «Про затвердження 

Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 р. № 90-р, «Про схвалення 

Концепції Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 

року». 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 12.05.2004 р. № 608, «Про затвердження 

Типового положення про центр соціально-психологічної допомоги».

8. Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2004 р. № 87, «Про затвердження 

Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей».
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а) комплексного  аналізу  стану  попередження,  виявлення  та розкриття злочинів торгівлі 
людьми; 

б) попередження,  виявлення  та  розкриття  злочинів торгівлі людьми,  у тому числі тих,  
що  мають  характер  транснаціональної організованої злочинності; 

в) розшуку  осіб,  які  переховуються  від  органів дізнання, слідства і суду,  ухиляються від 
виконання кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми; 

10) заходи: 

а) прикордонного   контролю,  спрямовані  на  попередження  і виявлення фактів торгівлі 
людьми,  у тому  числі  з  використанням транспортних     засобів,     що    експлуатуються    
комерційними перевізниками; 

б) системного та комплексного  характеру  щодо  удосконалення безпеки і контролю 
паспортних та інших документів,  що дають право виїзду з України та в’їзду в Україну; 

в) щодо своєчасного оформлення документів на право перебування в Україні або повернення 
в Україну; 

г) щодо  репатріації іноземців та осіб без громадянства,  які постраждали від торгівлі 
людьми; 

ґ) щодо примусового видворення з України  іноземців  та  осіб без громадянства, які порушили 
законодавство про протидію торгівлі людьми. 

2. Перелік центральних органів виконавчої влади, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а також центральний орган 
виконавчої влади, який встановлюватиме статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,  
визначаються відповідно до частини першої цієї статті згідно з Конституцією України (254к/96-
ВР) та Законом України “Про центральні органи виконавчої влади” ( 3166-17 ).

Тлумачення визначення центральних органів виконавчої влади, як суб’єктів, які 

здійснюють заходи  в сфері протидії торгівлі  людьми, міститься  в коментарі до п. 1.2. ст. 5 до 

цього Закону.  

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2012 р. № 29, національним 
координатором в сфері протидії торгівлі людьми визначено Міністерство соціальної політики. 
Таким чином, Міністерство соціальної політики (далі – Мінсоцполітики) відповідальне 

за контроль та координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади 

у сфері протидії торгівлі людьми. Одним з його  пріоритетних завдань є формування та 

реалізація держаної політики в цій сфері; моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми; підготовка та оприлюднення щорічної доповіді про 

стан реалізації заходів у сфері протидії торгівлі людьми.

Згідно зі ст. 2 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», діяльність   

міністерств та інших  центральних  органів  виконавчої влади  ґрунтується  на  принципах  

верховенства  права,  забезпечення  дотримання  прав  і  свобод  людини  і  громадянина,  

безперервності,   законності,   забезпечення   єдності   державної  політики, відкритості та 

прозорості, відповідальності.

Мінсоцполітики здійснює діяльність відповідно до Положення про Міністерство соціальної 
політики, затверджене Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 389/2011. 

Міністерство соціальної політики є замовником-координатором Державної цільової 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, затвердженої розпорядженням 
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Кабінету Міністрів України від 15.02.2012 № 90-р. Програмою передбачено удосконалення 

національного законодавства, впровадження системи моніторингу діяльності суб’єктів, які 

здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, проведення досліджень нових викликів і 

тенденцій у цій же сфері, забезпечення підвищення кваліфікації спеціалістів правоохоронних 

структур, спеціалістів соціальних служб, підвищення рівня поінформованості населення  

щодо сучасних проявів торгівлі людьми, надання допомоги постраждалим від торгівлі 

людьми тощо.  Відповідальними за  виконання програми є Міністерство соціальної політики, 

Міністерство  закордонних справ, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство освіти і 

науки, молоді та спорту, Міністерство культури, Міністерство юстиції, Державний комітет 

статистики, Державний комітет телебачення і радіомовлення, Міністерство економічного 

розвитку, Міністерство інфраструктури, Генеральна прокуратура України (за згодою), 

Служба безпеки України, Рада міністрів Автономної республіки Крим, обласні, Київська та 

Севастопольська міські держадміністрації, громадські та міжнародні організації. 

Центральні органи виконавчої влади впроваджують діяльність в напрямах державної 

політики у сфері протидії торгівлі людьми, а саме попередження цього явища, боротьба із 

злочинністю, надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми 

(згідно із ст. 4 Закону). Перелік заходів, які здійснюються в кожному з напрямів, та перелік 

відповідальних за виконання заходів державних органів містяться у відповідних підрозділах 

Державної цільової програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року.  

У напрямі попередження торгівлі людьми здійснюються заходи, спрямовані на викорінення  

передумов  торгівлі  людьми,   зокрема   щодо попередження насильства в сім’ї та дискримінації 

за ознакою статі;  підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми;  здійснення 

координації  та  контролю  за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми. Більш детально напрями та завдання у сфері попередження торгівлі людьми 

визначені в коментарі до ст. 9 та ст. 10 цього закону. 

У напрямі боротьби із злочинністю у сфері торгівлі людьми, здійснюються заходи щодо 

комплексного  аналізу  стану  попередження,  виявлення  та розкриття злочинів торгівлі 

людьми;  попередження,  виявлення  та  розкриття  злочинів торгівлі людьми,  у тому 

числі тих,  що  мають  характер  транснаціональної організованої злочинності; розшуку  

осіб,  які  переховуються  від  органів дізнання, слідства і суду,  ухиляються від виконання 

кримінального покарання за вчинення злочинів торгівлі людьми. Так, Міністерство 

внутрішніх справ України забезпечує виконання завдань у сфері попередження, виявлення і 

розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми. Цю функцію покладено на Управління 

боротьби з торгівлею людьми Департаменту карного розшуку Міністерства внутрішніх 

справ України. До компетенції названого підрозділу віднесено організаційне і практичне 

забезпечення реалізації державної політики щодо попередження та протидії торгівлі людьми, 

нелегальній міграції, злочинам проти моральності (створення або утримання місць розпусти 

і звідництво, сутенерство, примушування до заняття проституцією чи втягнення в заняття 

проституцією, а також виготовлення, збут або розповсюдження порнографічних предметів та 

творів, що пропагують культ насильства і жорстокості), злочинам у сфері працевлаштування 

за кордоном, незаконним діям щодо усиновлення (удочеріння), порушенню встановленого 

законом порядку трансплантації органів або тканин людини, насильницькому донорству, а 

також протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних від таких злочинів. Департаменту 

безпосередньо підпорядковано територіальні підрозділи органів внутрішніх справ, 

уповноважені на боротьбу з торгівлею людьми. Більш детально напрями та завдання в сфері 

боротьби з торгівлею людьми визначені в коментарі до ст. 11 та ст. 12 цього Закону.  

Також передбачені заходи що, стосуються питання перетину державного кордону 

України, статусу іноземців та осіб без громадянства.

У напрямі  надання допомоги та захисту особам, які постраждалі від торгівлі людьми, 

передбачено розроблення спеціалізованих програм підтримки осіб, що постраждали від 

торгівлі людьми, здійснення соціального супроводження та реабілітації. Більш детально 

напрями та заходи щодо надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі 
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людьми, визначені в коментарях до ст.ст.13 – 19 цього закону.

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за виконання Державної цільової 
програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року, також є відповідальними суб’єктами 
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі. 

Відповідні завдання визначені згідно з Постановою Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми» від 22.09.2012 № 783.  У цій Постанові закріплено Порядок взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми. Основною метою взаємодії суб’єктів 

національного механізму є надання ефективної допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми. 

Міністерство соціальної політики відповідальне за забезпечення координації діяльності 

центральних та місцевих органів виконавчої влади під час виконання цієї Постанови. 

Згідно з п. 4 Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 
людьми, суб’єкт, якому в результаті його діяльності стало відомо про постраждалу особу, 

за згодою такої особи або її законного представника направляє постраждалу особу до 

відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем перебування 

особи.  

На реалізацію потреби  у працевлаштуванні на постійну або тимчасову роботу та потреби 

у самозайнятості спрямована діяльність Державної служби зайнятості. У межах своєї 

компетенції вона: сприяє працевлаштуванню та зайнятості осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, а також надає послуги з професійної підготовки, перепідготовки, підвищення 

кваліфікації та професійної орієнтації; сприяє вирішенню питань щодо надання особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, матеріального забезпечення по безробіттю на підставах 

та в порядку, передбачених чинним законодавством; за згодою осіб, які постраждали від 

торгівлі людьми, залучає їх до участі в оплачуваних громадських роботах; при підготовці 

програм зайнятості населення передбачає заходи щодо сприяння працевлаштуванню осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми, забезпечує виконання зазначених програм; здійснює в 

межах компетенції інші передбачені законодавством повноваження.

Потреби у правовій допомозі, як правило, задовольняє Міністерство внутрішніх справ 
України, а саме: надає допомогу в отриманні паспортів, здійсненні реєстрації за місцем 

проживання (перебування) осіб, які постраждали від торгівлі людьми; в межах компетенції 

сприяє іноземцям, які постраждали від торгівлі людьми, у поверненні до країни походження; 

забезпечує безпеку осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі людьми; забезпечення 

відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми; здійснює в межах компетенції інші 

передбачені законодавством повноваження щодо захисту прав та законних інтересів осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми.

Міністерство юстиції України наразі є виконавчим органом, на яке, відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу», покладено обов’язок надання безоплатної 

первинної правової допомоги. Відповідно до ч. 1 ст. 7 Закону України «Про безоплатну 

правову допомогу», безоплатна  первинна  правова  допомога – вид  державної гарантії,  що 

полягає в інформуванні особи про її права і свободи, порядок  їх  реалізації,  відновлення  

у  разі  їх порушення та про порядок оскарження рішень,  дій чи бездіяльності органів 

державної влади,  органів  місцевого  самоврядування,  посадових і службових осіб. Частина 2 

вищезазначеної статті встановлює, що саме входить у безоплатну первинну правову допомогу, 

а саме:  1) надання правової інформації; 2) надання консультацій і роз’яснень з правових 

питань; 3) складення   заяв,  скарг  та  інших  документів  правового характеру (крім документів 

процесуального характеру); 4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної 

правової допомоги та медіації. Варто зазначити, що право на безоплатну первинну правову 

допомогу мають всі особи, які перебувають під юрисдикцією України. Наразі в Україні 

створені та діють у кожній області, в містах Києві та Севастополі, Автономній Республіці 

Крим громадські приймальні з надання правової допомоги малозабезпеченим сім’ям. Більш 
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детальну інформацію можна отримати за посиланням http://www.minjust.gov.ua/7840.  

Міністерство охорони здоров’я задовольняє потреби у медичній та медично-

консультативній допомозі: організовує кваліфіковане обстеження та лікування осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми; забезпечує консультування медпрацівниками в закладах 

охорони здоров’я осіб, які постраждали від торгівлі людьми; забезпечує вирішення питань 

щодо надання необхідної медичної допомоги іноземцям та особам без громадянства, 

які постраждали від торгівлі людьми та перебувають на території України; рекомендує 

санаторно-курортне лікування особам, які постраждали від торгівлі людьми, у санаторно-

курортних закладах системи охорони здоров’я за наявності медичних показань; здійснює в 

межах компетенції інші передбачені законодавством повноваження.

Реалізацію потреби в отриманні освіти, кваліфікації або перекваліфікації покладено на 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, яке забезпечує підготовку програм соціальної 

та психологічної реабілітації учнів та студентів, які постраждали від торгівлі людьми; 

забезпечує роботу психологічної служби в системі освіти з дітьми дошкільного, шкільного 

віку та студентами з числа осіб, які постраждали від торгівлі людьми; контролює відвідування 

постраждалими особами навчальних закладів; сприяє залученню учнів та студентів, які 

постраждали від торгівлі людьми, до громадської та гурткової роботи в загальноосвітніх, 

позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладах; організовує навчання 

фахівців органів, служб, установ, закладів для дітей, а також осіб, які постійно контактують 

з дітьми у сферах освіти, галузях спорту, культури та відпочинку, з питань виявлення та 

надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі людьми; надає консультації особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, щодо реалізації ними права на освіту та сприяє реалізації 

такого права; здійснює в межах компетенції інші передбачені законодавством повноваження.

Забезпечення повернення до країни походження (для іноземців або осіб без громадянства) 

здійснює Державна міграційна служба. У межах своїх повноважень даний орган здійснює 

оформлення і видачу іноземцям та особам без громадянства документів для тимчасового 

перебування або постійного проживання в Україні, а також виїзду за її межі, студентських 

квитків студентам із числа іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі 

людьми; здійснює заходи щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали 

від торгівлі людьми.
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1. Закон України від 02.06.2011 № 3460-VI «Про безоплатну правову допомогу» http://
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Визначення поняття місцевих державних адміністрацій міститься в коментарі до п. 1.3 ст. 

5. 

Відповідно до ст. 3 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» вони діють на 

засадах відповідальності перед людиною і державою за свою діяльність; верховенства права; 

законності; пріоритетності прав людини; гласності; поєднання державних і місцевих інтересів. 

На профільні управління (відділи) місцевих державних адміністрацій покладено 

виконання низки завдань у сфері протидії торгівлі людьми. Ці завдання та заходи на їх 

виконання визначені в Державній цільовій програмі протидії торгівлі людьми на період до 2015 
року в напрямах попередження, боротьби з цим явищем  та надання допомоги постраждалим 

від торгівлі людьми. 

 У першу чергу йдеться про вжиття цільових заходів з попередження торгівлі людьми. 

Так, управління (відділи) освіти місцевих державних адміністрацій зазвичай здійснюють 

організаційний супровід програм соціальної та психологічної реабілітації дітей, які постраждали 

від торгівлі людьми, ініціюють та реалізують тренінгові програми для учнів закладів освіти (у 

першу чергу, для вихованців шкіл-інтернатів), спрямовані на зменшення ризику потрапляння 

дітей до сексуального або трудового рабства,  забезпечують розгляд питань протидії торгівлі 

людьми на курсах підвищення кваліфікації педагогічних працівників, вживають системні 

заходи просвітницько-профілактичного характеру (проведення тижнів та уроків з протидії 

торгівлі людьми, організація тематичних зустрічей учнів з працівниками органів внутрішніх 

справ і представниками громадських організацій, розміщення матеріалів з питань торгівлі 

людьми на шпальтах засобів масової інформації, підвищення рівня обізнаності батьків щодо 

Стаття 8. Загальні повноваження місцевих державних адміністрацій у сфері протидії 
торгівлі людьми 

     1. Місцеві державні адміністрації відповідно до визначених в установленому   порядку  
повноважень  у  сфері  протидії  торгівлі людьми: 

     1) забезпечують проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг особам, які 
постраждали від торгівлі людьми; 

    2) організують проведення інформаційних кампаній, у тому числі з використанням засобів 
масової інформації; 

   3) забезпечують створення і підтримку “гарячих ліній”, пунктів консультування та 
розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань попередження торгівлі 
людьми; 

     4) співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань попередження торгівлі людьми; 

    5) відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів України процедури беруть участь у роботі 
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

     6) забезпечують впровадження та функціонування  Національного механізму  взаємодії  
суб’єктів,  які  здійснюють  заходи  у сфері протидії торгівлі людьми; 

     7) реалізують заходи, що сприяють викоріненню передумов торгівлі людьми, зокрема щодо 
попередження насильства в сім’ї та дискримінації за ознакою статі; 

    8) вживають заходів для підвищення  рівня  обізнаності  серед батьків та осіб,  які їх 
замінюють,  щодо протидії торгівлі дітьми та осіб,  які постійно  контактують  з  дітьми  у  
сферах  освіти, охорони   здоров’я,   культури,   фізичної   культури  та  спорту, оздоровлення та 
відпочинку, судовій та правоохоронній сферах. 
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специфіки злочинної діяльності торговців людьми тощо). 

Також місцеві державні адміністрації співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань 

попередження торгівлі людьми, організовують проведення інформаційних кампаній, у тому 

числі з використанням засобів масової інформації, забезпечують  створення  і підтримку   

“гарячих   ліній”, пунктів консультування та розповсюдження інформаційно-просвітницьких  

матеріалів  з   питань   попередження торгівлі людьми. 

Місцеві органи виконавчої влади спеціальної компетенції також значною мірою 

інтегровані до механізму реалізації державної політики у сфері боротьби з торгівлею людьми. 

Зокрема, спеціалізовані підрозділи ГУМВС (УМВС) України в областях на постійній основі 

забезпечують попередження, виявлення і розкриття злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми, порушенням установленого законом порядку трансплантації органів або тканин 

людини, виготовленням та розповсюдженням продукції порнографічного характеру, злочинів 

у сфері суспільної моралі, здійснення контролю за діяльністю суб’єктів господарювання з 

посередництва в працевлаштуванні на роботу за кордоном, а також здійснюють боротьбу зі 

злочинами у сфері незаконної міграції.

Управління (відділи) у справах сім’ї, молоді та спорту місцевих державних адміністрацій 

здійснюють заходи з надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, зокрема 

щодо здійснення соціального супроводження, виконання спеціалізованих програм підтримки 

осіб, які постраждали від торгівлі людьми, програм з їх реабілітації. 

Щодо надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми повноваження місцевих 

державних адміністрацій визначені згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 

22.09.2012  р. № 783 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми».  У цій Постанові закріплено Порядок взаємодії суб’єктів, які 
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми.

Завдання із забезпечення взаємодії суб’єктів покладаються на відповідний структурний 

підрозділ місцевої держадміністрації та відповідальну посадову особу, що визначаються згідно 

з Порядком встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417. 

  Наприклад, служба у справах дітей здійснює заходи щодо захисту прав дитини та 

направляє її, у разі потреби, до притулку для дітей служби у справах дітей або центру соціально-

психологічної реабілітації дітей.

У разі коли постраждала особа не зверталася та не бажає співпрацювати з органами 

внутрішніх справ, відповідальний підрозділ подає до органу внутрішніх справ інформацію про 

вчинення злочину з поміткою про відмову особи співпрацювати з відповідними органами. 

Орган внутрішніх справ розглядає зазначену інформацію та здійснює в установленому 

законодавством порядку відповідні заходи.

У разі відсутності у постраждалої особи документів, що посвідчують особу, відповідальний 

підрозділ звертається до територіального органу або підрозділу ДМС, який терміново здійснює 

заходи щодо відновлення або видачі таких документів.

Потреба у тимчасовому притулку та забезпеченні харчуванням реалізується в закладах 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, а саме: в центрах соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді; в центрах соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей та притулках для дітей.

Більш детально впровадження Національного механізму взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми висвітлено в коментарі до ст. 13 

розглядуваного Закону.
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Стаття 9. Попередження торгівлі людьми

1. Попередження торгівлі людьми здійснюється за такими напрямами:
1) вивчення ситуації;
2) підвищення рівня обізнаності;
3) зниження рівня вразливості населення;
4) подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, 

освітніх, правових, соціально-економічних та інших заходів.

У відповідності до ст. 1 цього Закону під попередженням торгівлі людьми слід розуміти 

елемент системи протидії, який охоплює відповідну систему  заходів,  спрямованих на виявлення 

та усунення причин і умов,  що призводять до торгівлі людьми. Законодавець не випадково 

використав категорію системності при характеристиці попередження торгівлі людьми. Вона є 

принципом організації превентивної діяльності, реалізація якого передбачає:

- комплексність заходів, взаємодію суб’єктів;

- взаємозв’язок різних рівнів, видів, напрямів попереджувальної діяльності; 

- наявність розгалуженої ієрархії цілей, завдань, що реалізуються через сплановану, 

скоординовану діяльність суб’єктів різної відомчої приналежності та неурядових організацій.

У ході практичної діяльності з попередження торгівлі людьми має забезпечуватися 

взаємозв’язок між її основними визначеними Законом напрямами: вивчення ситуації; 

підвищення рівня обізнаності; зниження рівня вразливості населення; подолання попиту 

шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, правових, 

соціально-економічних та інших заходів.

Вивчення ситуації. Зміст конкретних заходів попередження залежить, перш за все, від 

знання стану проблеми торгівлі людьми. Тому вивчення ситуації є одним із першочергових 

етапів планування та реалізації діяльності з попередження торгівлі людьми. А оскільки торгівля 

людьми – це явище, яке під впливом різних факторів зазнає постійних змін, то таку діяльність 

важливо здійснювати постійно. Для ефективної роботи з попередження торгівлі людьми 

важливим є вивчення: 

- умов та факторів, що спричиняють виникнення і поширення явища торгівлі людьми; 

- масштабів явища; 

- характеристик осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 

- шляхів та способів вербування осіб для торгівлі людьми; 

- сфер та місць експлуатації постраждалих осіб; 

- шляхів та способів визволення із ситуацій торгівлі людьми; 

- видів торгівлі людьми; 

- ставлення суспільства до проблеми торгівлі людьми (наскільки вважає її актуальною, 

наприклад); 

- ступеня обізнаності громадськості з проблемою та рівня володіння навичками безпечної 

поведінки;

- ставлення суспільства до постраждалих осіб; 

- можливостей усіх суб’єктів з протидії торгівлі людьми тощо. 

З точки зору попередження торгівлі людьми як виду злочину вивчення ситуації здійснюється 

за трьома групами факторів: а) криміногенні фактори торгівлі людьми щодо певної групи чи 

однорідної сфери діяльності; б) фактори криміногенної ситуації; в) характеристика особистості 

злочинця. 

Об’єктом уваги вивчення факторів першої групи є соціальні протиріччя в економічній, 

Розділ IІI 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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культурно-психологічній, організаційно-управлінській, правовій сферах. Щодо останнього 

очевидною видається необхідність кримінально-превентивного наукового супроводження 

нормотворчого процесу, який стосується створення норм права загальносоціальної 

спрямованості. Вирішення цього завдання вбачається в запровадженні інституту 

кримінологічної експертизи нормативно-правових актів і їх проектів. Необхідною умовою 

здійснення експертно-кримінологічного дослідження є вироблення чітких критеріїв 

кримінологічної ефективності/неефективності нормативно-правового акта чи його проекту, 

наприклад:

- відставання норм права від реальних суспільних потреб;

- соціальна збитковість регулювання правовідносин, коли негативні наслідки 

перевищують позитивні соціальні результати (зокрема, це стосується вивчення ефективності 

розподілу бюджетних коштів з урахуванням потреб попередження торгівлі людьми);

- невизначеність порядку реалізації прав чи виконання обов’язків; 

- відсутність способів примусового виконання нормативних положень, відновлення і 

захисту порушених прав та законних інтересів постраждалих від торгівлі людьми; 

- відсутність нормативно закріплених засад здійснення контролю (в тому числі системи 

звітності) за державними органами, службовими особами та громадянами, які зобов’язані 

здійснювати заходи протидії торгівлі людьми.

Другу групу факторів складає сукупність зовнішніх для суб’єкта злочину обставин, що 

безпосередньо передують злочину або ж мають місце під час вчинення злочину і взаємодіють 

з його особистісними якостями (криміногенна ситуація). При вивченні такої ситуації слід 

мати на увазі, що вона характеризується єдністю об’єктивних та суб’єктивних обставин, 

характеристик. У зв’язку із цим застосовуються, у тому числі,  й психологічні методи дослідження 

(соціометричне тестування, опитування, спостереження і т.п.). Окремим напрямом при 

вивченні криміногенної ситуації є збирання та узагальнення інформації про роль потерпілих 

осіб у вчиненні злочину торгівлі людьми.

Третю групу факторів складають відомості про особистість, яка вчинила злочин, пов’язаний 

з торгівлею людьми. Про джерела такої інформації та методи її збирання – див. коментар до ст. 

12 цього Закону. 

Вивчення ситуації здійснюється суб’єктами протидії торгівлі людьми (у тому числі 

інститутами соціологічних досліджень, науково-дослідними установами, вищими навчальними 

закладами, громадськими та міжнародними організаціями, окремими науковцями тощо) 

в межах виконання державних та обласних програм з протидії торгівлі людьми, програм та 

проектів міжнародних та громадських організацій з протидії торгівлі людьми, а також окремих 

ініціативних наукових досліджень,  оперативних завдань правоохоронних органів, при 

досудовому розслідуванні та судовому розгляді матеріалів кримінальних проваджень, на етапі 

діагностики та розподілу при надходженні засудженого до кримінально-виконавчої установи 

для відбування покарання і т.п.   

При вивченні ситуації застосовується широкий спектр методологій та інструментаріїв  

досліджень, серед них: статистичне, соціологічне спостереження, опитування, вивчення 

документів (ЗМІ, матеріалів архівних кримінальних справ, наглядових проваджень про 

злочини, пов’язані з торгівлею людьми тощо), одержання експертних оцінок науковців чи 

практичних працівників із значним досвідом роботи, фокус-групи, анкетування тощо.  

Підвищення рівня обізнаності. Недостатня обізнаність громадян часто є суттєвою умовою 

порушень їхніх основних прав і свобод, причиною потрапляння в ситуації торгівлі людьми. 

Тому підвищення рівня обізнаності населення є одним із шляхів зниження рівня вразливості 

щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми і передбачає поширення об’єктивної інформації 

про явище та наслідки торгівлі людьми; види та масштаби поширення торгівлі людьми в 

Україні та у світі; чинники виникнення і поширення торгівлі людьми; законодавство України у 

сфері протидії торгівлі людьми; порядок і можливість отримання статусу особи, постраждалої 

від торгівлі людьми; законодавство про працю та порядок і можливості працевлаштування в 
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Україні та за кордоном; правила виїзду громадян України за кордон; правила в’їзду і перебування 

на території України, наслідки незаконного перебування; дотримання прав дитини при 

використанні її праці; ризики та наслідки незаконного працевлаштування;  правила участі в 

програмах обміну, стажування за кордоном (наприклад, програми АU-РАІR); засоби і методи, 

що використовуються організованими злочинними групами з метою торгівлі людьми; правила 

безпечної поведінки з метою уникнення ситуацій торгівлі людьми; шляхи виходу із ситуацій, 

пов’язаних з торгівлею людьми;  відповідальність осіб, які займаються торгівлею людьми; 

відповідальність за порушення прав і законних інтересів дитини, за заподіяння їй шкоди;  

можливості отримання послуг особами, які постраждали від торгівлі людьми, та їх близьким 

оточенням, а також особами, уразливими до торгівлі людьми; порядок і можливості отримання 

статусу біженця в Україні тощо.

Така діяльність має також формувати ставлення суспільства щодо необхідності дотримання 

прав людини, поваги до її честі та гідності; відповідальності за порушення прав і законних 

інтересів людини, заподіяння їй шкоди; недопустимості дискримінації за ознакою статі, раси, 

мови, кольору шкіри, віку, національного чи соціального походження, стану здоров’я, релігії, 

культури, звичаїв і традицій, сімейного стану та інших ознак. А також формувати нетерпимість 

до експлуатації особи; негативне ставлення до осіб, які здійснюють торгівлю людьми або 

свідомо користуються результатами експлуатації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

толерантне ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі людьми; правову культуру, 

самоповагу та відповідальність за особисте життя.

Зниження рівня вразливості населення. Під уразливим станом особи слід розуміти зумовлений 

фізичними чи психічними властивостями або зовнішніми обставинами  стан особи, який 

позбавляє або обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, 

приймати за своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким, маніпуляційним 

чи іншим незаконним діям, протистояти збігу тяжких сімейних чи інших обставин. З точки 

зору ймовірності потрапляння в ситуацію торгівлі людьми до категорії «вразливих» можна 

віднести такі групи осіб: 

- діти, зокрема діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з 

малозабезпечених сімей, безпритульні та бездоглядні діти, діти з особливими потребами;

- діти, які були втягнуті до проституції та порнографії; 

- трудові мігранти (в тому числі з неврегульованим статусом) та члени їх сімей;

- безробітні особи працездатного віку, особливо ті, котрі опинилися у складних життєвих 

обставинах; 

- особи, які користуються послугами агентств працевлаштування, знайомств, модельних, 

шлюбних агентств; 

- особи, які користуються посередницькими послугами знайомих;

- особи з досвідом внутрішньої та/або зовнішньої трудової міграції; 

- особи, які працюють у сфері секс-бізнесу; 

- особи з алкогольною чи наркотичною залежністю, а також їхні діти;

- особи без постійного місця проживання; 

- особи, постраждалі від  насильства в сім’ї;

- особи, які постраждали від торгівлі людьми;

- іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території або проживають в 

Україні та опинилися у складних життєвих обставинах;

- особи, інформація щодо ДНК-кодів яких відома необмеженому колу осіб (закладам 

охорони здоров’я, науково-дослідним установам тощо). Ця категорія осіб, зокрема, поставлена 

у стан підвищеного ризику постраждати від торгівлі людьми з метою примусового донорства 

органів чи тканин [2, с. 64-70].

До основних факторів, що впливають на ступінь уразливості потрапляння до тенет торгівців 

людьми, належать економічні (низький рівень заробітних плат та добробуту населення, високий 

рівень безробіття, наявність попиту на експлуатацію), психологічні (зниження самозахисту, 
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песимізм, готовність до ризикованої поведінки, неадекватність оцінки ризиків, особливо на 

особистісному рівні,  вікові психологічні особливості розвитку дитини,  нездатність адекватно 

оцінити наслідки своїх дій), правові (посилення загальної криміналізації суспільства, високий 

рівень корумпованості чиновників, невідповідність чи недотримання існуючих законів), 

соціальні (перебування в ситуації складних життєвих обставин, гендерна дискримінація; 

насильство в сім’ї, порушення прав дитини, зокрема насильство та жорстоке поводження, 

експлуатація; суспільна стигматизація постраждалих осіб; наявність соціальної мережі 

знайомих-посередників, що надають послуги зі сприяння в працевлаштуванні, наявність 

попереднього досвіду трудової міграції), педагогічні (недостатня обізнаність з проблемою та 

володіння навичками безпечної поведінки, оперування міфами та стереотипами про проблему) 

тощо. 

Зниження ступеня вразливості щодо потрапляння в ситуацію торгівлі людьми здійснюється 

шляхом мінімізації впливу цих факторів на життєдіяльність особи на індивідуальному рівні, 

на локальному рівні громади та на загальному рівні суспільства. Варто відмітити, що ситуація 

уразливості часто спричинена дією декількох факторів одночасно. Це означає, що діяльність 

з попередження торгівлі людьми має формуватися і здійснюватися з метою подолання 

негативного впливу усіх наявних факторів, що спричиняють складні життєві обставини.  

Подолання попиту шляхом реалізації організаційних, дослідницьких, інформаційних, освітніх, 
правових, соціально-економічних та інших заходів. 

У Законі України від 05.03.2009 р. № 1065 «Про загальнодержавну програму «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року» від 

визначено, що зростанню попиту на торгівлю людьми сприяють такі чинники: сексуальна 

індустрія, зростаюча потреба в експлуатації праці, світовий попит на дешеву та нелегальну 

робочу силу. 

Поряд із цим ст. 6 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 

16.05.2005 р. закріплено, що з метою знеохочення попиту, який сприяє всім формам експлуатації 

осіб, особливо жінок і дітей, що веде до торгівлі людьми, кожна Сторона вживає законодавчих, 

адміністративних, освітніх, соціальних, культурних або інших заходів, або посилює їх, у тому 

числі: дослідження найліпших практик, методів та стратегій; підвищення  усвідомлення  

відповідальності й важливої ролі засобів масової інформації та громадянського суспільства 

у визначенні попиту як однієї з корінних причин торгівлі людьми; цільові інформаційні 

кампанії, що залучають, у відповідних  випадках, inter alia, державні установи й тих, хто визначає 

політику; попереджувальних заходів, у тому числі освітні програми для хлопців і дівчат під час 

навчання в школі, які  наголошують на неприпустимому характері дискримінації за статтю 

й згубних наслідках такої дискримінації, важливості ґендерної рівності, а також гідності й 

недоторканності кожної людини. 

До організаційних заходів подолання попиту належать: 

-  підписання меморандумів, договорів про співпрацю між різними суб’єктами протидії 

торгівлі людьми та роботодавцями, профспілками; 

- підписання роботодавцями етичних кодексів поведінки про неприпустимість експлуатації 

праці осіб, котрі в них працюють;  

- створення єдиної загальнодержавної системи обліку осіб, причетних до торгівлі людьми 

та пов’язаних з нею злочинів;

- проведення постійного системного моніторингу стану проблеми, зокрема (ймовірних) 

місць та сфер експлуатації постраждалих від торгівлі людьми, вдосконалення на підставі 

цього моніторингу та аналізу практичних заходів протидії торгівлі людьми програм на 

загальнодержавному й регіональному рівнях; 

- поширення напрацьованого експериментального досвіду впровадження системи 

моніторингу дитячої праці в Херсонській та Донецькій областях;   

- вивчення тенденцій внутрішньої міграції і внутрішньої торгівлі людьми.

До інформаційних заходів подолання попиту належать: 



51 

- проведення профілактичних заходів з поданням достатньої, аргументованої та 

достовірної інформації про місця та сфери експлуатації постраждалих осіб, шляхи вербування, 

способи примусу, характеристики постраждалих осіб, можливості виявлення та ідентифікації 

постраждалих від торгівлі людьми, відповідальність за торгівлю людьми;

- поширення соціальної реклами з метою формування негативного ставлення населення 

до експлуатації людини, користування товарами, створеними постраждалими особами;

- опублікування матеріалів, спрямованих на сприяння виявленню та ідентифікації осіб, 

постраждалих від торгівлі людьми; 

- проведення інформаційних кампаній, спрямованих на роботодавців та клієнтів послуг, 

які надають постраждалі від торгівлі людьми;

- створення фільмів, радіопередач та програм, документальних та художніх творів, 

спрямованих на розкриття проблеми попиту як однієї з основних причин торгівлі людьми;

- організація виступів представників державних органів, провідних експертів, 

роботодавців, профспілок з проблеми подолання попиту.

До освітніх заходів подолання попиту належать: 

- створення методичних рекомендацій для працівників інспекцій праці, профспілок, 

громадських організацій з впровадження системи моніторингу дотримання законодавства у 

сфері праці, у тому числі щодо виявлення осіб, постраждалих від торгівлі людьми; 

- створення методичних рекомендацій з виховної роботи для педагогічних та соціальних 

працівників з питань експлуатації праці дітей та проведення профілактичних заходів з цього 

питання в навчальних закладах; 

- включення питання попиту до навчальних програм освітніх закладів для дітей та юнацтва, 

особливо шкіл-інтернатів та дитячих будинків, а також до програм підготовки, перепідготовки 

і підвищення кваліфікації фахівців у сфері протидії торгівлі людьми;

- надання профорієнтаційних послуг та організація професійного навчання безробітних, 

особливо молоді, професіям, які користуються попитом на ринку праці, з урахуванням 

особливостей регіону та включенням інформації щодо трудового законодавства.

До правових заходів  подолання попиту належать: 

- законодавче врегулювання питання подолання попиту на торгівлю людьми та приведення 

національного законодавства у відповідність до норм міжнародного права;

- кримінологічна експертиза нормативно-правових актів і їх проектів.

До соціально-економічних заходів подолання попиту належать: 

- боротьба з бідністю, економічною відсталістю сільських та індустріальних регіонів;

- робота з роботодавцями, інспекторами праці, профспілками, клієнтами людей, які 

постраждали від торгівлі людьми, спрямована на подолання попиту. 
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Коментована стаття присвячена завданням тактичного порядку, які вирішуються в процесі 

попередження торгівлі людьми як особливого напряму соціального управління. Серед останніх 

законодавець виокремлює: 1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі 

людьми; 2) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми 

шляхом проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, у тому 

числі серед дітей; 3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової 

міграції тощо. Виконання цих завдань підпорядковане відповідним напрямам попередження 

торгівлі людьми, про зміст яких див. коментар до ст. 9 цього Закону.

Дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми надзвичайно 

важливе в контексті діяльності з попередження торгівлі людьми. Отримані результати слугують 

орієнтиром при плануванні профілактичної роботи, зокрема у визначенні змісту, виборі 

основних об’єктів, методів і форм роботи. 

Питання змісту, методології та суб’єктів досліджень окреслені у коментарі до ст. 9. Важливим 

джерелом для аналізу стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми є історії 

постраждалих осіб. Так, наприклад, дослідження історій постраждалих осіб, які отримували 

допомогу від Представництва МОМ в Україні, дозволяють зробити відповідні висновки про 

останні тенденції в розвитку проблеми торгівлі людьми.  

Спостерігається, зокрема, зниження кількості постраждалих, які повертаються з країн ЄС 

(18% у 2011 р. порівняно з 28% у 2010 р.). Найбільш популярними країнами призначення для 

українців стають Росія, Польща. Кількість випадків внутрішньої торгівлі людьми, від котрих 

переважно страждають діти та молоді дівчата, яких експлуатують у жебрацтві та сексуальній 

сфері, зростає: 7,5% у 2011 р. та 15% у 2012 р. Україна дедалі більше стає країною призначення 

для торгівлі людьми у більшості випадків з метою трудової експлуатації у сільському 

господарстві та на будівництві. У 2010 р. було виявлено 8 постраждалих, у 2011 р. – 23, у 2012 

р. – 56. Переважна більшість іноземних громадян, які постраждали від торгівлі людьми, є 

громадянами Молдови (43% у 2011 р., 82% у 2012 р.). Збільшується кількість випадків торгівлі 

людьми з метою трудової експлуатації: від 69% у 2011 р. до 80% у 2012 р., відповідно частка 

випадків торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації стає меншою. Спостерігається також 

тенденція збільшення кількості виявлених чоловіків, які постраждали від торгівлі людьми. У 

2012 р. 56% постраждалих, яким надавалась допомога Представництвом МОМ в Україні, були 

чоловіки, у 2011 р. цей показник становив 43%, а у 2009 р. – 23%. Варто звернути увагу також 

на той факт, що жінки, які страждають від трудової експлуатації, часто водночас піддаються 

сексуальному насильству чи експлуатації, тому можемо говорити про поширеність множинних 

видів насильства стосовно жінок. 

Спостерігаються також зміни в групі причин та передумов поширення торгівлі людьми в 

Україні. Якщо декілька років тому експерти зазначали низький рівень безробіття, неможливість 

знайти роботу в Україні як одну з головних причин ризикованої поведінки громадян, то 

останніми роками переважає незадоволеність рівнем заробітних плат та добробуту.   Відчутний 

вплив на ситуацію з торгівлею людьми справляє також стан економіки. Кримінологічна теорія 

депресії-експансії доводить, що злочинність зростає в періоди підйому економіки та економічної 

депресії, тобто зміни економіки як у кращий, так і в гірший бік підвищує рівень злочинності. А 

ось економічна стабільність чинить на злочинність деструктивний вплив. Україну, як і більшість 

країн світу, не обійшла економічна криза. Це позначилось на «рекордній» кількості виявлених 

Стаття 10. Завдання у сфері попередження торгівлі людьми
1. До завдань у сфері попередження торгівлі людьми належать:
1) дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми;
2) підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом 

проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, у тому числі серед 
дітей;

3) забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції тощо.
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останніми роками постраждалих осіб Представництвом МОМ в Україні – 1085 у 2010 р. (829 

осіб – у 2011 р., 945 осіб – у 2012 р.) За даними Центру соціально-економічних досліджень 

«CASE Україна», вітчизняна економічна система протягом 2011–2012 рр. перебувала  в стані 

рецесії. Серед відповідей постраждалих від торгівлі людьми на запитання, що змусило їх до 

ризикованої поведінки у цей період, все частішими були відповіді про необхідність сплати 

банківських кредитів, боргів.

Крім того, спостерігається значна залежність економічних процесів від політичної ситуації. 

Результатом такого стану справ є фінансова нестабільність, глибокі кризові явища в більшості 

галузей господарства, занепад виробництва, залежність національної економічної системи від 

іноземного капіталу, високий рівень безробіття тощо. 

Розбалансування економічних, соціальних та політичних чинників призвело до того, що 

для сучасної України бідність стала не тільки хронічним явищем, визначаючи спосіб життя 

більшої частини населення, але й фактором поляризації суспільства, його поділу на дуже 

заможних і дуже бідних при катастрофічному зменшенні середнього прошарку. За результатами 

досліджень, співвідношення доходів багатих українців до найбідніших становить 30:1. При 

цьому соціологами визнано, що вже соціально небезпечним є відповідне співвідношення 

10:1 і більше. Гостроти ситуації додає превалювання приросту населення пенсійного віку над 

працездатним, зростання безробіття на фоні фінансової кризи, урбанізація та занепад села, 

запущеність сімейно-побутової сфери та дозвілля.

Низка проблем соціальної сфери, таких як домашнє насильство, ґендерна дискримінація, 

жорстоке поводження з дітьми, низька соціальна захищеність уразливих категорій дітей, 

залежність батьків від алкоголю чи наркотиків, суспільна стигматизація постраждалих також у 

значній мірі впливають на поширення явища торгівлі людьми.  

Взаємозв’язок між торгівлею людьми і насильством, жорстоким поводженням став 

предметом міжнародного дослідження «Порушення прав жінок. Причина та наслідок торгівлі 

жінками» (2008 р.). Дослідження дозволило зробити висновок про те, що домашнє насильство 

збільшує ризик потрапляння в ситуації торгівлі людьми. Так, у Білорусі 30% постраждалих від 

торгівлі людьми потерпали від домашнього насильства, у Болгарії цей показник становить 

43,5%. Переважна більшість (80%) постраждалих від торгівлі людьми з Молдови зазначили, 

що домашнє насильство змусило їх прийняти рішення про міграцію. В Україні близько 50% 

постраждалих від торгівлі людьми потерпали від різних форм домашнього насильства до 

потрапляння в ситуацію торгівлі людьми. 

Зростаюча різниця між багатими та бідними країнами особливо впливає на становище 

жінок та дітей. Розлад національної економіки та політичної системи додає труднощів усім 

прошаркам населення, але жінки особливо вразливі в такій ситуації. Вони часто опиняються 

в парадоксальній ситуації, бо відповідають за дохід сім’ї, не маючи, в той же час, рівного 

доступу ні до краще оплачуваної роботи, ні до однакових можливостей для легальної міграції 

з метою працевлаштування порівняно з чоловіками. Зазначені чинники надають широке поле 

діяльності злочинцям для вербування жінок. 

Останні дослідження рівня обізнаності з проблемою торгівлі людьми показують, що 

наявність попереднього міграційного досвіду сприяє ризикованій поведінці. Так, 54% тих, хто 

мав попередній досвід закордонної міграції, допускають можливість нелегального перетину 

кордону, проти 30% з числа тих, хто такого досвіду раніше не мав. Крім того, громадяни, які 

мали досвід внутрішньої трудової міграції найбільше схильні до ризикованої поведінки. І та, і 

інша категорія громадян усвідомлюють ризик не більше, ніж населення без такого досвіду. 

Для діяльності з попередження торгівлі людьми ці та інші результати досліджень, які 

вказують на зміни в самій проблемі і причинах, що її породжують, означають  необхідність 

швидкого реагування та внесення відповідних коректив до існуючих профілактичних програм. 

Невчасне або невідповідне реагування створює складнощі для виявлення постраждалих від 

торгівлі людьми та надання їм допомоги, ведення профілактичної роботи, а також ефективного 

розслідування таких справ.
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Підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки торгівлі людьми шляхом 
проведення інформаційних кампаній протидії торгівлі людьми серед населення, у тому числі серед 
дітей. 

З метою зниження ступеня вразливості населення потрапити в ситуації торгівлі людьми 

законодавець виділив необхідність підвищення рівня обізнаності про причини та наслідки 

торгівлі людьми. Вище та в коментарях до ст. ст. 4 і 9 ішла мова про причини торгівлі людьми та 

важливість для діяльності з попередження торгівлі людьми зосередження уваги на мінімізації 

їх негативного впливу на поширеність явища. 

Наслідки торгівлі людьми є надзвичайно руйнівними як для осіб, постраждалих від цього 

явища, так і для країни в цілому. Внаслідок перебування в таких ситуаціях порушується ціла 

низка прав і свобод людини, у тому числі право на життя. Злочинці використовують цілий 

арсенал способів маніпуляцій та контролю за постраждалими особами, котрі потерпають від 

фізичного, психологічного та сексуального насильства. У більшості випадків застосовуються 

різні види насильства водночас до однієї й тієї ж людини, відповідно і наслідки від такого 

поводження є комбінованими. Особи, які постраждали від торгівлі людьми, повертаючись 

після визволення у своє оточення, часто опиняються у ситуації соціальної стигматизації та 

неприйняття. На суспільному рівні наслідки торгівлі людьми посилюють дестабілізацію ринків 

праці, сприяють поширенню та диверсифікації злочинності, зростанню корупції та обсягів 

відмивання коштів, росту соціальних проблем тощо. 

Підвищення рівня обізнаності про наслідки торгівлі людьми серед населення сприятиме 

кращому розумінню стану постраждалих осіб, що, у свою чергу, впливатиме на зменшення 

випадків їх  повторної віктимізації та стигматизації; формуванню ставлення до проблеми як до 

актуальної для суспільства та такої, що вимагає адекватного реагування; підвищенню мотивації 

до навчання навичкам безпечної поведінки з метою попередження випадків торгівлі людьми.  

Одним із шляхів підвищення рівня обізнаності населення про причини та наслідки 

торгівлі людьми є проведення інформаційних кампаній. Комплексна інформаційна кампанія 

може поєднувати в собі цілу низку заходів. Це можуть бути, зокрема: повідомлення в 

засобах масової інформації; заняття для представників уразливих груп населення; семінари, 

конференції, «круглі столи» для фахівців; розповсюдження інформаційних матеріалів серед 

цільової аудиторії; трансляція інформаційних відео- та аудіороликів; розміщення зовнішньої 

соціальної реклами на білбордах та сітілайтах. У рамках інформаційних кампаній може бути 

організоване консультування фахівців профільних відомств на «гарячих лініях» з питань 

протидії торгівлі людьми. На Національній «гарячій лінії» із запобігання домашньому 

насильству, торгівлі людьми та гендерній дискримінації (0 800 500 335 або 386 з мобільного) 

консультації надають представники Державної служби зайнятості та Департаменту сімейної 

політики Мінсоцполітики, МВС. Окрім тих консультацій, які вже стали традиційними (з 

питань працевлаштування за кордоном, прав і обов’язків українських громадян за кордоном, 

навчання за кордоном, отримання адрес та номерів телефонів НУО, українських посольств 

і консульств за кордоном у разі необхідності, з проблем дітей трудових мігрантів, безпечної 

поведінки дітей в Інтернеті, консультування іноземців, які перебувають на території України) 

на Національній «гарячій лінії» поширюється інформація про зміни в законодавстві з питань 

протидії торгівлі людьми, зокрема про порядок та можливості отримання статусу особи, 

постраждалої від торгівлі людьми, процедуру отримання одноразової матеріальної допомоги 

постраждалим, функції органів державної влади у національному механізмі взаємодії суб’єктів 

протидії торгівлі людьми.  

Значний потенціал у проведенні комплексних інформаційних кампаній мають мережі 

фахівців, організацій.  Так, долучення тренерів Національної тренерської мережі Центру «Ла 

Страда-Україна», яка працює в Україні вже понад десять років, до такої діяльності  дозволяє 

охопити заходами з протидії торгівлі людьми значну кількість учасників з різних місць країни, 

дійти з інформацією до сільської місцевості, поширювати інформаційні матеріали.  

Інформаційні кампанії можуть бути приурочені до особливих дат у сфері протидії торгівлі 

людьми, наприклад: Європейський день протидії торгівлі людьми (18 жовтня), Міжнародний 
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день боротьби з рабством (2 грудня), Міжнародна акція «16 днів протидії насильству» (25 

листопада – 10 грудня) та ін. 

Для підвищення рівня обізнаності населення з питань протидії торгівлі людьми доцільно 

використовувати в рамках проведення інформаційних кампаній мережу Інтернет з метою 

поширення відповідних заяв, повідомлень, відео- та аудіопродукції, оскільки це той канал 

інформації, який щороку набирає все більшої поширеності. 

Особливу увагу слід приділити, як зазначено в самому Законі, проведенню інформаційних 

кампаній серед дітей. Це означає, що активну роль у здійсненні такої роботи мають відігравати 

навчальні заклади.  

Забезпечення регулювання процесів зовнішньої та внутрішньої трудової міграції.
Спеціальні дослідження та експертні оцінки дають підставу стверджувати, що реальна 

кількість працівників-мігрантів у десятки разів більша за офіційну. На даний час загальна 

кількість українських громадян, працюючих за кордоном, оцінюється в 4,5 млн осіб (дані 

Українського соціального форуму). За даними Міністерства соціальної політики України, 

ця цифра більш як удвічі нижча – близько 2 млн осіб, що представляють 10,2% українських 

сімей. Деякі економісти називають цифру до 5 млн осіб. Незважаючи на різноманітність 

оцінок масштабів трудової міграції, всі вони, однак, засвідчують, що поїздки на заробітки як у 

межах країни, так і за кордон набули масового характеру, стали типовим для багатьох українців 

джерелом доходів, мають завдяки цьому велике суспільно-політичне і соціальне значення. 

Певне уявлення про масштаби трудової міграції дають дані прикордонної статистики в 

комбінації з результатами соціологічних опитувань міжнародних пасажирів у пунктах перетину 

кордону, які засвідчують, що з метою працевлаштування і торгового бізнесу здійснюються 

відповідно близько 4% і понад 16% виїздів на західному кордоні, 14% и 25% – на східному. 

За даними соцопитування Інституту соціології НАН України, найбільший досвід роботи 

за кордоном мають жителі західних областей – 36,8%, або більш ніж кожна третя родина; 

мешканці Центрального й Східного регіонів – 26,4%, жителі південних областей – 21,4%

В останнє десятиріччя значно розширилася географія країн призначення мігрантів. Хоча 

Росія та країни, що є західними сусідами, залишаються найбільш відвідуваними українськими 

заробітчанами, збільшується їх присутність у Західній Європі, деяких азіатських, навіть 

латиноамериканських країнах. Наприклад, у Португалії, де 1999 р. налічувалось лише 127 
легальних іммігрантів з України, у 2002 р. їх кількість зросла до 65,5 тис, тобто більш ніж у 400 
разів, а в 2007 р. їх нараховувалося вже 123 тис. [2, c. 24-26] 

На сьогодні основною сферами, де зайняті працівники-мігранти, є: 

- будівництво;

- сільське господарство (збирання врожаю); 

- домашнє господарство (прибирання домівки, готування їжі, доглядання дітей та немічних 

людей похилого віку);

- сфера торгівлі та сервісу (у т.ч. – готельний бізнес).

Роботи у сфері будівництва виконують практично тільки чоловіки, у сільському господарстві 

серед працівників-мігрантів існує приблизний ґендерний паритет, а праця в домашньому 

господарстві та сфері сервісу є прерогативою жінок. 

Більшість мігрантів працюють без належних документів, тобто мають неврегульований 

статус, що зумовлює низку факторів ризику в організації трудової поїздки і підвищеної 

можливості постраждати від торгівлі людьми, зокрема з використанням обману щодо дійсної 

мети організації виїзду людини.

Відсутність чіткого механізму в регулюванні міграційних процесів з боку держави,  правове 

регулювання інтенсивних потоків зовнішньої трудової міграції, соціальний захист українських 

громадян, що працюють на тимчасових роботах за кордоном, – ось далеко не повний перелік 

міграційних проблем, що потребують розв’язання. 

За нинішніх умов міграційна політика держави має передбачати систему правових, 

адміністративних, організаційно-фінансових заходів, а також інформаційне забезпечення 
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урядовими структурами та громадськими організаціями упорядкування міграційного простору, 

регулювання міграційного руху населення з позицій національних пріоритетів, кількісного та 

якісного складу міграційних потоків, їх соціальної, демографічної та економічної структури.

Враховуючи іноземний досвід регулювання міграції, слід звернути увагу, що виконання 

комплексу процедур щодо оптимізації міграційних процесів передбачає використання таких 

інструментів:

1. Квоти. Більшість країн, що приймають мігрантів, встановлюють кількісні обмеження 

для країни в цілому, а також для окремих галузей, іноді – регіонів. Держава може визначати 

максимальну частку прибулих, що працюватимуть на окремому підприємстві. Усе це може 

стосуватися як іммігрантів, що прибули до країни на постійне проживання, так і сезонних 

робітників. Кількісне квотування є прикладом прямого адміністративного і доволі жорсткого 

втручання держави в міграційні процеси.

2. Часові обмеження. Більшість країн-реципієнтів у своєму законодавстві встановлюють 

максимальні терміни перебування на своїй території для таких категорій тимчасових мігрантів, 

як сезонні робітники, студенти, стажери, фахівці тощо. Після завершення строку всі згадані 

категорії іноземців мають повернутися на батьківщину і знову в’їхати до приймаючої країни 

тільки через чітко визначений період. Зазвичай це не стосується іммігрантів, які на законних 

підставах прибули до країни на постійне проживання.

3. Географічні та національні пріоритети. Сучасна міграційна практика свідчить, що 

практично всі країни-реципієнти законодавчо встановлюють географічну та національну 

структуру імміграції. Це здійснюється за допомогою квот на прибуття іммігрантів із певних 

регіонів світу. Національні обмеження практично не встановлюються, але існують відпрацьовані 

схеми прибуття переселенців із числа представників національностей країн-реципієнтів, які 

(або їх предки) раніше за різних причин покинули свою батьківщину. Так, із Радянського Союзу, 

а потім – із країн СНД, сотні тисяч осіб виїхали і донині від’їжджають до Ізраїлю, Німеччини, 

Фінляндії, Греції та інших країн.

4. Фінансово-економічні обмеження. Ця група інструментів також має на меті скорочення 

чисельності іммігрантів. У деяких країнах компанії та фірми мають право залучати іноземну 

робочу силу тільки після досягнення визначеного обсягу виробництва або продажу. Іноді 

передбачається, що особи, які залучають робітників-іноземців, мають вносити додаткові 

платежі до держбюджету. 

5. Професійні та кваліфікаційні вимоги. Законодавство практично всіх країн-реципієнтів 

передбачає жорсткі професіонально-кваліфікаційні вимоги до іммігрантів. Обов’язковою 

умовою може бути повна середня або професійно-технічна освіта, що має бути підтверджено 

відповідними документами. Для фахівців рівень кваліфікації також потребує документального 

підтвердження. Вимогою може також виступати стаж роботи за фахом (здебільшого 3–5 років).

6. Обмеження особистого характеру. Зазвичай ці обмеження охоплюють такі аспекти:

- стан здоров’я (відсутність певних захворювань, насамперед СНІДу, туберкульозу тощо, 

психічний стан, відсутність алкогольної та наркотичної залежності);

- вік (здебільшого пріоритетним вважається вік від 20 до 40 років);

- політичні та соціальні аспекти (участь у діяльності партій, стосунки із законом. Переважна 

більшість країн не приймає осіб із профашистськими поглядами, кримінальним минулим та 

членів терористичних угруповань).

7. Заборони. У законах та підзаконних актах більшості країн містяться як прямі, так 

і приховані заборони на роботу іноземців. Прямі заборони вказують, які посади не можуть 

обіймати іммігранти (державна служба, роботи, пов’язані з державними та військовими 

таємницями, тощо). Приховані заборони передбачають перелік галузей та спеціальностей, де 

мають працювати виключно громадяни країни.

Існують усі підстави для порушення питання щодо імплементації зазначених цензів 

до національного законодавства з метою підвищення ефективності попередження торгівлі 

людьми засобами регулювання міграційних процесів.

У контексті зазначеної проблематики доцільно звернути увагу на положення ч. 1 ст. 7 
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Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, де одним з пріоритетів 

визнано посилення прикордонного контролю, а в ч. 6 – міжнародне співробітництво між 

прикордонними службами. Основним відомством, що відповідає за реалізацію вищезазначених 

положень, є Державна прикордонна служба України, провідними функціями якої, відповідно 

до законодавства України, є участь у боротьбі з організованою злочинністю та протидія 

незаконній міграції на державному кордоні України в межах контрольованих прикордонних 

районів, вживання заходів щодо забезпечення суспільної безпеки та попередження злочинів. 

З метою попередження торгівлі людьми уповноваженими службовими особами Державної 

прикордонної служби України в пунктах пропуску організовано таку роботу:

- опитування осіб, яких депортовано правоохоронними органами суміжних держав;

- опитування осіб, які виїжджають з України, з метою з’ясування підстав виїзду з України;

 - приймання заяв від осіб, які постраждали від торгівлі людьми (у разі звернення);

- проведення огляду транспортних засобів на підставі аналізу та оцінки ризиків з метою 

виявлення осіб, які незаконно переміщаються через державний кордон;

- розповсюдження інформації, опрацьованої разом з Міжнародним жіночим правозахисним 

центром «Ла Страда-Україна», для осіб, які постраждали від торгівлі людьми в усіх пунктах 

пропуску через державний кордон.

З метою координації зусиль у протидії транскордонній злочинності на кордоні, у тому числі 

з попередження і виявлення випадків торгівлі людьми, Державна прикордонна служба України 

активно співпрацює з прикордонними відомствами та іншими правоохоронними органами 

іноземних країн, зокрема підписано численні міжнародні договори про співробітництво у 

сфері прикордонної безпеки та боротьби зі злочинністю через державний кордон. 

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про прикордонний контроль» службовим особам 

Держприкордонслужби надано право відмовляти в перетинанні державного кордону іноземцям 

та особам без громадянства, в тому числі причетним і до вчинення правопорушень, пов’язаних 

з торгівлею людьми, на підставі рішення уповноваженого державного органу України про 

заборону в’їзду в Україну. Реалізація таких рішень здійснюється в порядку, визначеному 

Положенням про порядок надання Державній прикордонній службі та виконання нею 

доручень правоохоронних і розвідувальних органів щодо осіб, які перетинають державний 

кордон України, затвердженим Постановою КМУ від 22.01.2001 р. № 35.

У разі відмови іноземцю чи особі без громадянства в перетинанні державного кордону за 

наявності зазначеного рішення віза в його паспортному документі скасовується уповноваженою 

службовою особою підрозділу охорони державного кордону шляхом проставляння на 

ній відбитка штампу «Анульовано», форма якого затверджена наказом Адміністрації 

Держприкордонслужби. Про скасування візи зазначається в рішенні про відмову в перетинанні 

державного кордону.

Перевірка законності видачі документів, що посвідчують особу, належить до компетенції 

Державної міграційної служби України. Відповідно до своїх завдань Державна міграційна 

служба України: здійснює оформлення і видачу громадянам України, які постійно проживають 

в Україні, документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, затримує 

видачу та вилучає зазначені документи в передбачених законодавством випадках; здійснює 

ідентифікацію громадян України, які втратили документи, що посвідчують особу, тощо.

Підсумовуючи викладене, слід зазначити, що коментована стаття закріплює завдання 

тактичного порядку, які мають бути виконані в ході діяльності щодо попередження торгівлі 

людьми та забезпечити в сукупності з іншими напрямами повноту реалізації стратегічної мети 

– зменшення кількості випадків торгівлі людьми.

Дослідження стану, причин і передумов поширення явища торгівлі людьми є первинним 

завданням у процесі попередження торгівлі людьми. Підвищення рівня обізнаності населення 

про причини та наслідки торгівлі людьми забезпечується шляхом проведення розгалужених 

інформаційних кампаній. Важлива роль у справі попередження торгівлі людьми відводиться 

збалансованій міграційній політиці держави.  
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Стаття 11. Боротьба з торгівлею людьми
1. Боротьба з торгівлею людьми є невід’ємною складовою частиною діяльності органів 

внутрішніх справ по боротьбі із злочинністю, які, зокрема, здійснюють заходи щодо виявлення 
злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, встановлення осіб – 
торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності шляхом реалізації організаційних, 
оперативно-розшукових, адміністративно-правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, 
інформаційних та інших заходів. 

У коментованій статті законодавець наголошує на тому, що боротьба з торгівлею людьми 

є невід’ємною складовою частиною діяльності органів внутрішніх справ по боротьбі зі 

злочинністю. Згідно з диспозицією статті боротьба з торгівлею людьми належить тільки до 

завдань міліції і не є завданням для інших правоохоронних органів України, таких як Служба 

безпеки України, прокуратура тощо. Це дає підстави зробити висновок про її недосконалість. 

Міліція в Україні – державний озброєний орган виконавчої влади, який захищає життя, 

здоров’я, права і свободи громадян, власність, природне середовище, інтереси суспільства 

і держави від протиправних посягань (ст. 1 Закону України «Про міліцію»). Тобто, міліція 

здійснює правоохоронну діяльність, яка, крім іншого, полягає в боротьбі з торгівлею людьми,  

що є одним з напрямів боротьби зі злочинністю.

Діяльність органів внутрішніх справ у боротьбі з торгівлею людьми полягає в: 

а) попередженні виникнення причин і умов торгівлі людьми; 

б) припиненні процесу розвитку таких злочинів; 

в) ліквідації наслідків таких злочинів. 

Важливі складові боротьби органів внутрішніх справ з торгівлею людьми відображені 

в основних завданнях їх діяльності, серед яких: забезпечення особистої безпеки громадян, 

захист їх прав і свобод, законних інтересів; запобігання правопорушенням та їх припинення; 

виявлення і розкриття злочинів, розшук осіб, які їх вчинили (ст. 2 Закону «Про міліцію»).

Перша складова боротьби органів внутрішніх справ з торгівлею людьми, як і в цілому зі 

злочинністю, полягає у забезпеченні особистої безпеки громадян, захисті їх прав і свобод, 

законних інтересів. 

Особиста безпека громадян – це стан захищеності особистих прав і свобод від злочинних 

посягань. При цьому в оцінці особистої безпеки важливим є те, як і де закріплені ці права та 

свободи, який законодавчий порядок їх реалізації і захисту. У механізмі забезпечення особистої 

безпеки громадян вирішальна роль належить державним органам. Серед них найважливіше 

роль у контексті забезпечення особистої безпеки громадян належить органам внутрішніх 

справ, які виконують основний обсяг правоохоронної діяльності.

Наступною складовою боротьби ОВС з торгівлею людьми є запобігання злочинам та 

їх припинення. Запобігання злочинам – це недопущення реалізації замислених злочинів 

шляхом встановлення осіб, що намагаються їх вчинити, а також вжиття до них необхідних 

заходів, передбачених законом, поєднане з оздоровленням обстановки в мікросередовищі. 

Припинення злочинів – перешкоджання продовженню розпочатого злочину та доведенню його 

до завершення шляхом встановлення осіб, які намагалися його вчинити, та прийняття до них 

заходів, у тому числі кримінально-правових, а також створення обстановки, яка виключає 

злочинну діяльність і надалі.

Наявність цих двох елементів боротьби з торгівлею людьми обумовлена насамперед тим, 

що перед безпосереднім вчиненням злочину має місце досить тривалий процес формування 

особистості злочинця, його антисоціальних поглядів, інтересів, які надалі виступають причиною 

злочинної поведінки. У багатьох випадках вчиненню злочину передує етап формування 

злочинного умислу, в процесі якого особа ставить перед собою конкретну злочинну мету, 

визначає шляхи її досягнення, уточнює деталі протиправної дії, а іноді навіть складає розгорнутий 

Розділ IV 
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план вчинення злочину з різними варіантами розвитку подій. Злочинний намір уточнюється, 

конкретизується під час різноманітних підготовчих дій. Багато злочинів не доводяться до кінця 

через незалежні від волі суб’єкта фактори чи у зв’язку з його добровільною відмовою; деякі 

злочини, пов’язані з торгівлею людьми, можуть вчинятися тривалий відрізок часу.

Кожна з цих стадій відрізняється своєю специфікою, на кожній з них діє комплекс 

різноманітних факторів, що не можна ігнорувати під час організації та здійснення діяльності 

ОВС по боротьбі з торгівлею людьми. На цих стадіях змінюється характер та зміст їх роботи, 

характер та зміст здійснюваних заходів.

Третя складова боротьби органів внутрішніх справ з торгівлею людьми -  виявлення 

злочинів, а також встановлення і розшук осіб, які їх вчинили. 

У процесі реалізації цього завдання втілюється один з головних принципів юридичної 

відповідальності – її невідворотність. Цей принцип реалізується у виявленні та розслідуванні 

торгівлі людьми, встановленні та організації розшуку осіб, причетних до її вчинення, та 

притягненні їх до відповідальності згідно з чинним законодавством.

Отже, виявлення торгівлі людьми – це встановлення певних фактів, які є результатом 

злочинних дій осіб щодо реалізації злочинних задумів, що дають змогу судити про злочинний 

характер події, осіб, причетних до нього, засоби та обставини вчинення цих злочинів. 

Виявлення злочинів торгівлі людьми – це діяльність уповноважених на те органів, що 

спрямована на встановлення можливих фактів здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є 

людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, 

вчинені з метою експлуатації, і являє собою матеріальну і правову передумову розкриття та 

розслідування даного виду злочину.

Враховуючи суспільну небезпеку зазначеного злочину, законодавець спрямовує боротьбу 

з торгівлею людьми також на виявлення незакінченого злочину (ст. 13 Кримінального кодексу 

України “Закінчений та незакінчений злочин”), тобто на етапі готування та замаху на вчинення 

злочину торгівлі людьми. 

Основним заходом, спрямованим на виявлення злочину торгівлі людьми, осіб, які від 

цього постраждали, та встановлення осіб - торговців людьми, є  отримання інформації. 
Для досягнення максимальних результатів, інформацію, яка збирається, можна умовно 

поділити на тематичну та конкретну.

Тематична інформація включає: 

- соціальні і економічні тематичні матеріали (чинники, що зумовлюють і підтримують 

попит та пропозицію торгівлі людьми, такі як: обмеженість можливостей для легального 

працевлаштування; ріст попиту на дешеву робочу силу, яку можна експлуатувати; зростання 

попиту на сексуальних ринках та ін.);

- релігійні і культурні тематичні матеріали  (чинники, що можуть впливати на спосіб 

здійснення злочину торгівлі людьми, а саме: експлуатація національних меншин, роль етнічних 

факторів у торгівлі жінками з метою сексуальної експлуатації; роль культурних і релігійних 

чинників у використанні механізмів забезпечення покори жертв);

- історичні або мовні тематичні матеріали (чинники, що можуть підтримувати зв’язки 

торгівців людьми у різних країнах та регіонах, наприклад, тісні історичні контакти між Україною 

і Росією, спільні мовні зв’язки у межах СНД);

- інші тематичні матеріали, до яких можна віднести будь-які інші чинники, що створюють 

сприятливі умови для злочинців, наприклад, такі як високий рівень торгівлі людьми у районах 

конфлікту або вплив відсутності візового контролю тощо.

Під конкретною інформацією мається на увазі будь-яка інформація щодо:

- осіб підозрюваних і жертв: імен, прізвищ, національностей, дат і місць народження;

- місця розташування – всі місця і адреси, що стосуються вербування, перевезення, 

проживання й експлуатації;

- методів вербування – засоби рекламування та поширення інформації, агенції;

- засобів зв’язку – мобільні й стаціонарні номери телефонів, електронні адреси, номери 

факсів і т. ін.;



61 

- перевезення – транспортні засоби підозрюваних, їх реєстраційні номери, описи, 

використання перевізників, проїзні документи, заходи із купівлі квитків тощо;

- маршрути – місця від’їзду і приїзду, засоби пересування, дати і час;

- використання проїзних документів, віз, контрактів, агенцій з працевлаштування;

- методи експлуатації – трудова, сексуальна, вилучення органів тощо;

- фінансова діяльність, отримання та управління прибутками і відмивання грошей;

- будь-які інші конкретні деталі щодо способу здійснення злочину.

Інформацію про вчинення торгівлі людьми найчастіше отримують шляхом аналізу:

-  оголошень у ЗМІ про можливість працевлаштування за кордоном;

-  даних відділів віз та реєстрації, паспортної, реєстраційної та міграційної роботи в ОВС;

- даних підрозділів охорони державного кордону;

- відомостей, отриманих у туристичних фірмах;

- даних, отриманих від правоохоронних органів інших країн;

- відомостей, отриманих від обвинувачених, потерпілих або свідків в інших кримінальних 

справах;

- заяв потерпілих та їх родичів.

Надзвичайно важливе значення в системі заходів, спрямованих на виявлення злочину 

торгівлі людьми, займає застосування технічних засобів для негласного отримання інформації 

під час вербування та організації переміщення осіб, а саме:

- негласне спостереження за особами, які підозрюються у вчиненні злочину, з відповідним 

складанням протоколу (у разі проведення відеозйомки чи фотографування до протоколу 

додається плівка або фототаблиця, про що робиться відмітка);

- зняття інформації з каналів зв’язку у встановленому законом порядку;

- негласне отримання інформації, що дасть змогу одержати відомості про форми та способи 

вчинення злочинів, встановити інших членів злочинної групи, шляхи вивезення «живого 

товару», способи отримання грошей за його продаж, зафіксувати факти «вербування». 

Дані, отримані шляхом негласного спостереження та зняття інформації з каналів зв’язку, 

при відповідному їх оформленні можуть виступати прямими доказами у справі. 

Однією зі складових боротьби з торгівлею людьми є виявлення осіб, які постраждали від 
цього злочину. Постраждалою від торгівлі людьми може бути будь-яка особа, незалежно від віку, 

статі, професії, соціального статусу.

Постраждалі від торгівлі людьми зазвичай потрапляють у поле зору правоохоронців одним 

із таких способів:

- за допомогою постраждалих, які врятувалися та звернулися по допомогу до правоохоронних 

органів;

- за допомогою правоохоронців, які виявили постраждалих під час проведення 

розслідування або дій, не пов’язаних із розслідуванням злочинів про торгівлю людьми;

- за допомогою правоохоронців, які врятували або виявили постраждалих під час 

проведення розслідування, пов’язаного з торгівлею людьми;

- за допомогою постраждалих, увагу правоохоронців до яких привернули треті особи, 

наприклад, члени родини або друзі, персонал організації, що надає допомогу постраждалим 

від торгівлі людьми;

- за допомогою неурядових організацій, які надають допомогу постраждалим від торгівлі 

людьми.

Стосовно жертв торгівлі людьми повинні застосовуватись норми та положення Закону 

України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Як правило, для здійснення торгівлі людьми злочинці створюють різноманітні фірми, 

які, прикриваючись підприємницькою, іншими видами діяльності, фактично займаються 

вербуванням та вивезенням за кордон людей під виглядом їх подальшого працевлаштування. 

На сьогоднішній день в Україні є факти щодо недобросовісних юридичних осіб, окремих 

приватних підприємців, які на посередницьких засадах здійснюють працевлаштування 

громадян України за кордоном без відповідної ліцензії, а це, у свою чергу, підвищує вірогідність 
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для клієнтів таких юридичних осіб стати «живим товаром». Так, Національна «гаряча лінія» з 

попередження торгівлі людьми в період 2004–2011 рр. отримала 4460 звернень з проханням 

перевірити фірму, яка пропонує працевлаштування за кордоном. 

 Незважаючи на те, що кримінальної відповідальності юридичних осіб в українському 

законодавстві не передбачено, ефективні засоби протидії злочинному використанню 

комерційних структур існують. Так, відповідно до ч. 3 ст. 12 Закону України «Про 

організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», за матеріалами 

оперативно-розшукової діяльності та кримінальних справ спеціальні підрозділи по боротьбі 

з організованою злочинністю мають право подавати до суду заяви про скасування реєстрації і 

припинення діяльності суб’єктів підприємництва, а також за наявності підстав, передбачених 

законом, подавати до суду позови про визнання недійсними угод у порядку, встановленому 

законодавством України.

З метою досягнення більшої ефективності в боротьбі з торгівлею людьми, до неї має 

бути залучено велику кількість установ та спеціалістів, а правоохоронні установи мають тісно 

співпрацювати з міжурядовими та неурядовими організаціями.

Заходи щодо виявлення злочинів торгівлі людьми, осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, встановлення осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності 

здійснюються шляхом реалізації організаційних, оперативно-розшукових, адміністративно-

правових, процесуальних, аналітично-дослідницьких, інформаційних та інших заходів. З 

метою реалізації поставлених завдань законодавець наділяє органи внутрішінх справ правом 

та обов’язками вжиття певних заходів, деякі з яких носять примусовий характер.

Організаційні заходи – це ті заходи, які направлені на забезпечення діяльності органів 

внутрішніх справ щодо створення надійних умов для виявлення, розкриття та розслідування 

фактів в торгівлі людьми. 

 У залежності від видів діяльності організаційні дії поділяють на розумові, які у своєї 

сукупності спрямовані на упорядкування існуючої інформації про злочин, та практичні, 

спрямовані на створення сприятливих умов для діяльності органів внутрішніх справ з 

виявлення, розкриття та розслідування торгівлі людьми. 

До організаційних заходів можна віднести такі дії та їх комплекси: 1) організація 

отримання інформації про торгівлю людьми та її перевірка; 2) вивчення та аналіз наявної 

інформації для визначення загальних цілей розслідування торгівлі людьми; 3) визначення сил 

і засобів для досягнення поставлених цілей; 4) вирішення питання про послідовність слідчих 

дій і оперативних заходів та територію їх проведення; 5) планування розслідування злочину; 

6) налагодження взаємодії з правоохоронними органами інших держав та Інтерполом; 7) 

керівництво і координація дій учасників розслідування торгівлі людьми; 8) контроль та 

перевірка дій учасників розслідування торгівлі людьми.

Оперативно-розшукові заходи органів внутрішніх справ по боротьбі з торгівлею людьми 

обумовлюють збір інформації про кримінально активних осіб (близькі зв’язки членів 

організованих формувань, раніше засуджених, членів груп з антигромадською спрямованістю 

тощо), злочинний досвід, наміри, характеристики особистості і системи соціальних відносин 

у їхньому оточенні. Сукупність відомостей, які дають підстави для несприятливого прогнозу, 

тобто висновку про ймовірність вчинення торгівлі людьми, вказує на необхідність встановлення 

оперативного спостереження за тими, хто зберіг кримінальну активність.

При здійсненні оперативно-розшукових заходів ОВС застосовується особлива (у 

порівнянні з реалізацією оперативно-розшукової інформації шляхом порушення кримінальної 

справи) тактика одержання і використання оперативно-розшукової інформації. 

Специфічність тактики дій оперативних підрозділів ОВС по боротьбі з торгівлею людьми 

полягає в такому:

- ведеться оперативно-профілактичне спостереження за особами, поставленими на 

профілактичний облік у зв’язку з високим ступенем імовірності їхньої злочинної поведінки;

- успіх антикримінального впливу забезпечується завдяки оперативній поінформованості 

про осіб, які можуть стати на шлях вчинення злочинів, особливості кожної особи, яка допускає 
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антигромадську поведінку або зазнає шкідливого антигромадського впливу з боку злочинних 

елементів;

- фіксується середовище місцевих кримінально активних мешканців, серед яких 

здійснюються ОРЗ з розкриття злочинів;

- використовуються при розкритті злочинів і розшуку злочинців, а також вирішенні інших 

оперативно-розшукових завдань.

У такий спосіб досягаються цілі активної індивідуальної профілактики злочинів. Крім 

того, в рамках цієї діяльності вирішуються і загальнопрофілактичні завдання. З негласних 

джерел можуть бути отримані відомості про умови, що сприяють вчиненню торгівлі людьми. 

Часто поза рамками оперативної розробки негласні джерела повідомляють про факти злочинів, 

прогалини в організації охорони громадського порядку, державного кордону, порушення норм 

моральності, підігрівання ворожих відносин між людьми на національній і релігійній основі та 

інші негативні явища, які сприяють антигромадській і злочинній поведінці. Така інформація 

не завжди може бути реалізована без попереднього документування і вжиття заходів що до 

зашифровки її джерел.

Під кримінально-процесуальними запобіжними заходами прийнято розуміти сукупність 

можливих процесуальних дій, що мають, поряд з основними, цілі припинення подальшого 

продовження злочинних дій. Найбільш ефективними в цьому плані є обрання запобіжного 

заходу підозрюваному або обвинуваченому (насамперед, взяття під варту), проведення обшуків, 

оглядів і виїмки знарядь і засобів вчинення злочину.

Кримінальним процесуальним законом передбачені процесуальні засоби державно-

правового примусу, що застосовуються уповноваженими на те органами (посадовими особами), 

у чітко визначеному законом порядку стосовно осіб, залучених до сфери кримінального 

судочинства, для запобігання та припинення їхніх неправомірних дій, забезпечення виявлення 

та закріплення доказів, успішної реалізації завдань кримінального судочинства. 

Згідно з новим КПК України до кримінально-процесуальних заходів примусу належать: 

1) виклик, судовий виклик і привід, 2) грошове стягнення; 3) тимчасове обмеження у 

користуванні спеціальним правом; 4) відсторонення від посади; 5) тимчасовий доступ до 

речей і документів; 6) тимчасове вилучення майна; 7) арешт майна; 8) особисте зобов’язання; 

9) особиста порука; 10) застава; 11) домашній арешт; 12) тримання під вартою. Деякі з перелічених 

заходів можуть застосуватися тільки за постановою суду, винесеною за поданням слідчого .

Адміністративно-правові заходи вживаються органами внутрішніх справ з метою 

попередження правопорушень та їх припинення. До адміністративно-правових заходів, 

належать: заходи адміністративного попередження і заходи адміністративного припинення.

Заходи адміністративного попередження – засоби, спрямовані на попередження 

правопорушень, обставин, що загрожують життю і безпеці громадян або нормальній 

діяльності державних органів, підприємств та організацій. Підставою для застосування 

заходів адміністративного попередження може служити припущення про намір особи 

вчинити адміністративне правопорушення або інше протиправне діяння. Адміністративно-

попереджувальні заходи носять профілактичний характер і полягають, як правило, у 

застосуванні певних обмежень і заборон.

До заходів адміністративного попередження належать: перевірка документів (зокрема 

особистих, документів на речі, на вантаж, на транспорт та ін.); різні види огляду (особистий, 

технічний, медичний, санітарний, експертний, митний огляди, а також огляд вантажу, речей 

тощо); введення карантину. 

Заходи адміністративного припинення – це різновид заходів адміністративного примусу, 

що застосовуються уповноваженими на те органами чи посадовими особами у передбачених 

законом випадках і в установленому порядку з метою примусового припинення правопорушень, 

усунення їх шкідливих наслідків та забезпечення умов для притягнення до відповідальності 

правопорушників. До кола заходів адміністративного припинення належать такі групи 

примусових заходів: 

-  особистого характеру (адміністративне затримання та ін.);
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-  адміністративного характеру: вилучення і затримання речей та документів, транспортних 

засобів та вантажів тощо; 

-  фінансово-економічного характеру, а саме: тимчасове припинення фінансування, 

кредитування, інвестування; арешт вкладів; позбавлення ліцензій та дозволів тощо. 

Ці заходи розглядаються у ст.ст. 261–265 КпАП. У деяких випадках адміністративно-

правові заходи допомагають виявити правопорушення, які мають наслідком кримінальну 

відповідальність за торгівлю людьми.

Аналітично-дослідницькі та інформаційні заходи. Швидке та повне розкриття злочинів 

торгівлі людьми досягається шляхом поєднання зусиль усіх органів і підрозділів органів 

внутрішніх справ, забезпечення належного рівня їх взаємодії, відповідно до вимог 

законодавства, отримання, збирання, накопичення, аналізу та використання інформації про 

осіб, причетних до їх учинення, а також події і факти, які можуть сприяти розкриттю злочинів, 

що є невід’ємним завданням для всіх без винятку працівників ОВС. 

Та частина цієї діяльності, що виконує, насамперед, пошуково-превентивні функції, що 

мають метою запобігання торгівлі людьми, а також спирається у своїй роботі на виявлення і 

моніторинг інформації про причини та умови цих злочинів, є аналітичною за суттю.

Суть аналітично-дослідницьких та інформаційних заходів, застосовуваних ОВС у боротьбі 

з торгівлею людьми полягає в тому, що факт сам по собі як такий містить мало змісту, якщо 

його не розглядати в сукупності з іншими або не оціни його значення. Лише поєднавши їх 

разом, ОВС одержують ясну картину злочину.

Особливостями аналітично-дослідницьких та інформаційних заходів ОВС є:

– їх інтегративна функція відносно оперативного пошуку, психологічної, фінансової, 

оперативно-правової розвідки та інших підвидів розвідувального пошуку в різних суспільних 

сферах;

– основні процедури пов’язані з розшуковою роботою в інформаційному середовищі, 

встановленням (підбором) джерел цих відомостей, роботою з ними у заздалегідь заданих 

параметрах, з обробкою і доповненням оперативною інформацією;

– застосування спеціального переліку прийомів аналітичного, синтетичного, дедуктивного, 

формально-логічного, факторного та інших методів наукової обробки інформації;

– органічна зв’язаність добування працівниками оперативних підрозділів інформації та її 

поглибленої профільної обробки;

– розширення аналітичного циклу від переробки вихідних відомостей в оперативну 

інформацію до доведення такої інформації до якісно нового знання про причини та умови 

злочинів, що може бути включено як у правоохоронний процес, так і в державно-управлінський.

Ознаками аналітично-дослідницьких та інформаційних заходів, що відрізняють їх від 

інших дій органів внутрішніх справ, є: 

– їх непов’язаність із негласним добуванням інформації; 

– центральною ланкою є процес вивчення даних з використанням сукупності аналітичних 

прийомів переробки оперативно-розшукової та іншої інформації; 

– вони завжди є діяльністю стратегічною, націленою на вирішення завдань запобігання 

злочинам; 

– підсумковий продукт – аналіз, прогноз, оцінка відносно об’єкта (території, організації, 

особи) являє собою систему різногалузевих експертних оцінок.

Схема, основні етапи реалізації аналітично-дослідницьких та інформаційних заходів 

органами внутрішніх справ у ході боротьби з торгівлею людьми уявляються такими: 

виробляється підхід до розгляду проблеми загалом; встановлюється коло фахівців-експертів; 

розробляються ключові питання і відбувається відсікання другорядних питань; визначається 

коло джерел інформації, дається оцінка і предметна класифікація отриманих зв’язків; оцінка і 

тлумачення наявних даних.

Практичне значення реалізації аналітично-дослідницьких та інформаційних заходів 

органами внутрішніх справ в ході боротьби з торгівлею людьми з використанням гласних та 

негласних джерел інформації полягає в такому:
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– ця робота є єдино прийнятним інструментом, що дозволяє системно висвітлювати 

взаємозв’язки в різних складових детермінаційного комплексу сучасної злочинності;

– аналітичні методи повинні передувати прихованим методам пошуку інформації, які 

вимагають значних витрат часу і зусиль (зовнішнє, електронне спостереження, застосування 

інших витратних оперативно-розшукових заходів);

– спеціалізований контент-аналіз інформаційних матеріалів, що належать до 

криміногенного інформаційного впливу, може вказувати на ознаки відповідної категорії 

злочинів, профіль і особливості злочинної організації та інші аспекти, що надалі можуть бути 

використані в цілях розробки тактики протидії та викриття злочинної діяльності;

– інформаційно-аналітичні методики є досить ефективними в умовах, коли оперативні 

можливості у виявленні причин та умов злочинів обмежені.

Отже, боротьбу органів внутрішніх справ з торгівлею людьми можна визначити як здійснювану 

посадовими особами ОВС діяльність за допомогою примусу, виховання, захисту прав і законних 

інтересів особи з метою нейтралізації суспільної небезпеки різних форм торгівлі людьми, 

усунення відповідних детермінант і можливостей соціального середовища з їх відтворення. 

Останніми роками не завжди доцільними реорганізаціями була істотно підірвана 

потужність правоохоронних органів, у першу чергу органів внутрішніх справ, внесена 

плутанина в їх функціональність, дезорієнтація в напрями діяльності. З метою вдосконалення 

системи кримінальної юстиції, суб’єктів, що здійснюють боротьбу зі злочинністю, зокрема і 

торгівлею людьми, доцільно:

– для ліквідації дублювання функцій і повноважень, посилення їх спеціалізації Раді 

національної безпеки і оборони України провести аналіз функціональних засад діяльності 

правоохоронних органів, оптимізувати їх штати й організаційні структури;

– істотно підвищити рівень технічного забезпечення правоохоронних органів, впровадити 

в їх роботу сучасні інформаційні технології;

– значно збільшити грошове утримання працівників правоохоронних органів при 

одночасній оптимізації їх чисельності і посиленні відповідальності за стан правопорядку і 

безпеки, підняти їх соціальний статус;

– здійснити глибоку інтеграцію національних правоохоронних органів у міжнародні 

антикримінальні організації, налагодити регулярні стажування українських фахівців у тих  

країнах, де були успішно реалізовані програми боротьби зі злочинністю;

– реорганізувати систему підготовки і навчання кадрів правоохоронних органів, 

забезпечити необхідне фінансування навчального процесу, підготовки і випуску нової 

спеціальної і навчальної літератури з актуальних питань правоохоронної діяльності для 

юридичних вузів і факультетів та відомчих навчальних закладів.
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Стрекалов та ін.]. — К. : Тютюкін, 2009. — 112 с.

Коментована стаття присвячена нормативному закріпленню переліку орієнтирів у 

сфері діяльності спеціальних суб’єктів боротьби з торгівлею людьми. Будучи комплексним, 

системним явищем, така діяльність передбачає управлінську єдність, що ґрунтується на 

визначенні не лише кінцевої мети, а й складових, проміжних завдань, виконання яких є 

запорукою успішної реалізації державної політики у сфері протидії торгівлі людьми на рівні 

функціонування системи кримінальної юстиції. 

Боротьба з торгівлею людьми є елементом більш масштабної системи – протидії торгівлі 

людьми та за змістом ст.ст. 1, 11 цього Закону зорієнтована на реагування компетентними 

державними органами на факти вчинених або таких, що готуються, злочинів. Метою 

такої діяльності є забезпечення притягнення винних до кримінальної відповідальності та 

відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми. У зв’язку із цим, особливості завдань, які 

виокремлюються законодавцем, пов’язані, перш за все, з ефективною специфікацією оперативно-

розшукової діяльності, досудового розслідування та судового розгляду до характерних вимог 

щодо попередження торгівлі людьми. Останні випливають як зі складних умов криміногенної 

обстановки, так і з низки міжнародно-правових зобов’язань, які взяла на себе Україна як 

самостійно, так і в результаті правонаступництва УРСР, а саме: Конвенція Ради Європи про 

боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами від 02.12.1949 р.; 

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р.; Протокол 

про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, 

що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної організованої 

злочинності, прийнятий резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15.11.2000 р.; Угода про 

співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у боротьбі з торгівлею 

людьми, органами і тканинами людини від 15.11.2005 р. У цих джерелах міжнародного публічного 

права чільне місце відведене удосконаленню превентивних та реабілітаційних заходів у напрямі 

кримінального переслідування за вчинення торгівлі людьми.

Виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо їх усунення 

– пріоритетне завдання функціонування всієї системи протидії вказаному виду злочинності. Хоча, 

як уже було зазначено в коментарі до ст. 11, законодавець визначає суб’єктом боротьби з торгівлею 

людьми саме органи внутрішніх справ, однак, виходячи зі змісту коментованої статті та враховуючи 

контекст виокремлення цього завдання саме у межах боротьби зі злочинністю, слід констатувати, 

що воно виконується в межах оперативно-розшукової, кримінально-процесуальної діяльності 

(на всіх стадіях кримінального судочинства) та діяльності з виконання покарань. У зв’язку із цим 

Стаття 12. Завдання у сфері боротьби з торгівлею людьми 
1. До завдань у сфері боротьби з торгівлею людьми належать: 
1) виявлення причин та передумов, що сприяють торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо 

їх усунення; 
2) забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших 

осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі людьми; 3) виявлення 
та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми; 

4) притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, осіб, причетних до торгівлі 
людьми; 

5) забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми; 
6) інформування суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та 

громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею людьми.
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суб’єктами виявлення причин та умов торгівлі людьми й вжиття заходів щодо їх усунення є:

- Міністерство внутрішніх справ України – підрозділи кримінальної, транспортної 

та спеціальної міліції, спеціальні підрозділи по боротьбі з організованою злочинністю, 

забезпечення безпеки працівників суду, правоохоронних органів і учасників кримінального 

судочинства, дільничні інспектори міліції, слідчі;

- Служба безпеки України – розвідка, контррозвідка, підрозділи оперативно-технічного, 

оперативного документування, боротьби з тероризмом і захисту учасників кримінального 

судочинства та працівників правоохоронних органів;

- оперативні підрозділи Державної прикордонної служби України;

- оперативні підрозділи Державної пенітенціарної служби України;

- оперативні підрозділи Державної митної служби України – у відповідності до ст. 41 КПК 

України; 

- прокуратура – слідчі прокуратури, прокурори та їх заступники;

- судді;

- захисники (адвокати). 

Виявлення причин та умов ,що сприяють торгівлі людьми, під час провадження оперативно-

розшукової діяльності ґрунтується на положеннях Закону України «Про оперативно-

розшукову діяльність», низці відомчих нормативно-правових актів МВС України, СБ України 

та здійснюється в межах відповідних оперативно-розшукових справ. Так, відповідно до ст. 7 

Закону «Про оперативно-розшукову діяльність» підрозділи, які здійснюють оперативно-

розшукову діяльність (їх перелік визначений у ст. 5 вказаного Закону), зобов’язані у межах своїх 

повноважень відповідно до законів, що становлять правову основу оперативно-розшукової 

діяльності, вживати необхідних оперативно-розшукових заходів щодо попередження, 

своєчасного виявлення, припинення і розкриття злочинів та викриття причин і умов, які 

сприяють вчиненню злочинів, здійснювати профілактику правопорушень.

У процесі досудового розслідування прокурор, керівник органу досудового розслідування, 

слідчий, виконуючи обов’язки щодо всебічного дослідження обставин справи, визначені 

ст. 9 КПК України, виявляють причини та умови, що сприяли вчиненню злочину. Ця 

діяльність, маючи кримінально-процесуальну форму, адже здійснюється через провадження 

слідчих (розшукових) дій (як гласних, так і негласних), в той же час характеризується суто 

кримінологічним змістом. Це зумовлює необхідність обізнаності її суб’єктів щодо типових 

характеристик процесу криміногенної детермінації, а також особливостей детермінації певних 

видів злочинності та окремих злочинів. 

Традиційною для кримінологічної науки є градація причин та умов злочинів на два рівні: 

об’єктивний та суб’єктивний. Перший передбачає спрямування зусиль спеціальних суб’єктів 

на виявлення факторів зовнішнього, безособистісного по відношенню до винного, характеру. 

Ці фактори, у свою чергу, прийнято диференціювати за сферою існування та відтворення на 

соціально-економічні, культурно-психологічні, організаційно-управлінські, правові та ін. 

При провадженні оперативно-розшукової діяльності чи досудового розслідування ці групи 

детермінант торгівлі людьми виявляються, перш за все, у сфері недоліків та упущень в механізмі 

соціального захисту найбільш уразливих верств населення (матерів-одиначок, інвалідів, 

безробітних та ін.), організації виховного процесу в дошкільних, шкільних, професійно-

технічних та вищих закладах освіти, правовій регламентації діяльності органів державної влади 

та місцевого самоврядування.

Як засвідчують численні кримінологічні дослідження, серед криміногенних факторів 

торгівлі людьми в Україні превалюють соціально-економічні та культурно-психологічні. Їх 

виявлення та усунення виходить за межі діяльності по боротьбі з означеним видом злочинності, 

тобто за межі кримінально-юрисдикційної діяльності, натомість має реалізуватися на рівні 

попередження  торгівлі людьми (про відповідні заходи див. коментар до ст.ст. 4, 9, 10 цього 

Закону). 

Поряд із цим, у процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності, досудового 

розслідування та судового розгляду в компетентних суб’єктів існує можливість виявити 
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безпосередні умови організаційно-управлінського, правового характеру. 

Крім означених вище об’єктивних криміногенних факторів дослідженню під час оперативно-

розшукової діяльності та провадження досудового розслідування й судового розгляду підлягає 

також і криміногенна ситуація, яка передбачає конкретну життєву ситуацію, що склалася під час 

або безпосередньо перед вчиненням злочину. Її характеризує комплекс найближчих побутових 

обставин, які сприяли вчиненню злочину, а також особливості жертви злочину. Це, зокрема, 

стосується перебування в ситуації домашнього насильства, яке передувало потраплянню в 

ситуацію торгівлі людьми, жорстоке поводження,  приналежності до національних меншин та 

спільнот, відсутності врегульованого статусу особи, інших обставин, які можна характеризувати 

як уразливий стан особи. При цьому важливо не вийти за межі доказування причин та умов, 
які сприяли вчиненню злочину, яка має обмежуватись предметом та завданнями доказування у 
конкретній кримінальній справі [1, c. 52]. Тобто виявленню та усуненню (мінімізації негативного 

впливу) підлягають лише найближчі умови та причини вчинення конкретних злочинів. 

Останні у відповідності з п. 2.6 Інструкції з організації діяльності органів досудового слідства в 

системі МВС України та взаємодії з іншими структурними підрозділами органами внутрішніх 

справ України в розкритті та розслідуванні злочинів (затвердженої наказом МВС України 

від 31.03.2008 р. № 160) підлягають систематичному узагальненню начальниками слідчих 

відділів (управлінь), на підставі чого формуються подання до підприємств, організацій щодо 

їх усунення, інформуються відповідні органи державної влади та місцевого самоврядування. 

Поряд з об’єктивними криміногенними факторами виокремлюються й суб’єктивні, які 

полягають в особистісних вадах фізичного, психічного, морально-психологічного характеру, 

притаманних особам, винним у вчиненні злочинів, зокрема торгівлі людьми. У зв’язку із 

цим діяльність означених вище спеціальних суб’єктів має бути спрямована, перш за все, на 

вивчення особистості злочинця шляхом збирання відповідних відомостей про його соціально-

демографічні (стать, вік, громадянство, освіта, сімейний стан, професія, працевлаштованість, 

трудовий стаж, постійне місце проживання тощо), морально-психологічні та фізіологічні 

(морально-вольові якості, наявність акцентуацій характеру, розладів психічної діяльності, 

психічних, фізіологічних захворювань тощо) характеристики. 

Під час провадження оперативно-розшукової діяльності такі відомості у відповідності до 

ст. 8 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» можуть збиратися шляхом: 

1) опитування осіб за їх згодою;

2) створення й застосовування автоматизованих інформаційних систем;

3) знімання інформації з каналів зв’язку, застосовування інших технічних засобів 

отримання інформації;

4) контролювання шляхом відбору за окремими ознаками телеграфно-поштових 

відправлень;

5) візуального спостереження в громадських місцях із застосуванням фото-, кіно- і 

відеозйомки, оптичних та радіоприладів, інших технічних засобів;

6) співпраці з гласними і негласними штатними та позаштатними працівниками, в тому 

числі на конфіденційних засадах;

7) отримання інформації про особу злочинця від юридичних та фізичних осіб безкоштовно 

або за винагороду;

8) відвідування жилих та інших приміщень за згодою їх власників або мешканців для 

з’ясування відомостей про особу злочинця;

9) витребування, збирання і вивчення документів та даних, що характеризують спосіб 

життя окремих осіб, підозрюваних у підготовці або вчиненні торгівлі людьми, джерела та 

розміри їх доходів.

При реалізації матеріалів оперативно-розшукової діяльності в кримінальній справі 

інформація про особистість злочинця сприяє формуванню слідчих версій, обранню адекватного 

суспільній небезпечності особи запобіжного заходу, впливає на обрання специфічних тактичних 

прийомів низки слідчих дій та, врешті-решт, обумовлює повне й об’єктивне розслідування 

справи. 
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У межах кримінально-процесуальної діяльності з розслідування кримінальної справи 

слідчий самостійно у відповідності до чинного законодавства здійснює збирання відповідних 

відомостей про особистість підозрюваного, обвинуваченого шляхом проведення відповідних 

слідчих дій (допити, виїмки документів (у тому числі медичних), обшуки, призначення судово-

медичних, судово-психіатричних експертиз), витребуванням характеристик з місця проживання, 

роботи, навчання, отриманням довідок з психоневрологічних, наркологічних диспансерів, 

автоматизованих баз даних МВС щодо судимостей, перебування на профілактичних обліках 

тощо.

Адвокат у кримінальному провадженні здійснює аналогічну пошукову діяльність, 

спрямовану на збирання (як самостійно, так і шляхом участі у слідчих діях) та подання (у 

вигляді відповідних клопотань) слідчому, прокуророві, судді інформації, яка характеризує 

особистість підозрюваного, обвинуваченого, підсудного і яка сприяє прийняттю обґрунтованих 

кримінально-процесуальних рішень, індивідуалізації кримінальної відповідальності. Остання 

є запорукою досягнення запобіжних цілей, які покладаються на інститут покарання (ст. 

50 КК України) та реалізуються установами виконання покарань. Відповідно до ст. 6 КВК 

України засоби виправлення і ресоціалізації засуджених (у тому числі і за вчинення злочинів, 

пов’язаних з торгівлею людьми) застосовуються з урахуванням виду покарання, особистості 

засудженого, характеру, ступеня суспільної небезпеки і мотивів вчиненого злочину та поведінки 

засудженого під час відбування покарання. Адже ефективність диференційованих заходів 

кримінально-правового, кримінально-виконавчого впливу на злочинця залежить переважно 

від характеристики особистості, яка складається на підставі матеріалів кримінальної справи та 

особистої справи засудженого. 

Таким чином, діяльність щодо виявлення причин та передумов торгівлі людьми, вжиття 

заходів щодо їх усунення в межах боротьби з торгівлею людьми є комплексною, системною, 

має плановий, наступальний характер, передбачає взаємодію найбільш широкого кола 

спеціалізованих суб’єктів, залучених до сфери кримінальної юстиції. Зміст такої діяльності має 

кримінологічний характер із збереженням відповідної кримінально-процесуальної (чи іншої 

процедурної) форми та передбачає урахування як об’єктивних, так і суб’єктивних факторів 

детермінації торгівлі людьми.

Забезпечення безпеки осіб, які визнані потерпілими від торгівлі людьми, свідків та інших осіб, 
які беруть участь у кримінальному судочинстві у справах щодо торгівлі людьми. Виконання цього 

завдання спрямоване на припинення негативного впливу на потерпілого від торгівлі людьми, 

перш за все, з боку осіб, які безпосередньо вчинили цей злочин, а також з боку інших осіб, 

які потенційно можуть чинити протидію розслідуванню, застосовувати до потерпілого фізичне 

чи психічне (у формі погроз) насильство тощо. Забезпечення безпеки означених вище осіб 

випливає, крім іншого, з низки міжнародно-правових зобов’язань України. Так, відповідно до 

ст. 1 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, до якої приєдналась 

і Україна, однією з цілей Конвенції є захист прав людини стосовно жертв торгівлі людьми, 

розробка всеосяжної структури захисту жертв і свідків, а також забезпечення ефективного 

слідства й кримінального переслідування. 

Відповідно до ст. 25 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності 

кожна держава-учасниця вживає у межах своїх можливостей відповідні заходи для надання 

допомоги і захисту потерпілих від злочинів, що охоплені цією Конвенцією, особливо у випадках 

погроз помсти або залякування. Згідно зі ст. 6 Протоколу про попередження і припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми у відповідних випадках у тій мірі, в якій це 

можливо відповідно до її внутрішнього законодавства, кожна держава-учасниця забезпечує 

захист особистого життя й особи жертв торгівлі людьми, у тому числі, серед іншого, шляхом 

забезпечення конфіденційного характеру кримінального провадження стосовно такої торгівлі.

 Як випливає зі змісту ст. 55 КПК України, потерпілою  в кримінальному провадженні 

може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної 
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або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано 

майнової шкоди. Права та обов’язки потерпілого виникають в особи з моменту подання 

заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до 

провадження як потерпілого.

У відповідності до ст. 65 КПК України свідок – це фізична особа, якій відомі або можуть 

бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка 

викликана для давання показань.

 Інші особи, які беруть участь у кримінальному судочинстві: 

- заявник – фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням 

про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати 

досудове розслідування, і не є потерпілим;

- цивільний позивач;

- цивільний відповідач;

- представник цивільного позивача, цивільного відповідача;

- законний представник цивільного позивача;

- перекладач;

- експерт;

- спеціаліст;

- секретар судового засідання;

- судовий розпорядник.

Застосування до всіх вищеперелічених категорій осіб заходів безпеки залежить від 

наявності формально визначеного критерію –  заяви про вчинення злочину, заяви про 

залучення до провадження як потерпілого чи  наявність такого провадження – щодо інших, 

окрім потерпілого, учасників. Видається, що подібна позиція законодавця є не зовсім 

виправданою, у зв’язку з чим більш доцільним було б оперування категорією «жертва злочину» 

або «постраждала особа», що обумовить можливість вжиття заходів безпеки незалежно від 

наявності чи відсутності відповідної заяви та кримінального провадження в цілому. Зокрема, 

це може мати місце на етапі виявлення злочину оперативно-розшуковими заходами та його 

припинення з одночасним забезпеченням безпеки жертві торгівлі людьми, не очікуючи дій, 

що мають кримінально-процесуальне значення, про які йшлося вище.

Таким чином, більш ефективною в аспекті забезпечення безпеки постраждалих (жертв) від 

торгівлі людьми є визнання законодавцем можливості застосування відповідних заходів не лише 

в межах кримінального судочинства, а й у межах оперативно-розшукової діяльності, яка в низці 

випадків може значно випереджати в часовому вимірі кримінально-процесуальну діяльність. 

Однак, реалізація такої пропозиції пов’язана із внесенням відповідних змін до Закону України 

від 23.12. 1993 р. № 3782 «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві». Наразі ж його чинна редакція передбачає можливість застосування до потерпілих, 

свідків чи інших учасників кримінального судочинства, в тому числі й у справах щодо торгівлі 

людьми, такі заходи:

а) особиста охорона, охорона житла і майна;

б) видача спеціальних засобів індивідуального захисту і сповіщення про небезпеку;

в) використання технічних засобів контролю і прослуховування телефонних та інших 

переговорів, візуальне спостереження;

г) заміна документів та зміна зовнішності;

д) зміна місця роботи або навчання;

е) переселення в інше місце проживання;

є) поміщення до дошкільної виховної установи або установи органів соціального захисту 

населення;

ж) забезпечення конфіденційності відомостей про особу;

з) закритий судовий розгляд.

З урахуванням характеру і ступеня небезпеки для життя, здоров’я, житла та майна осіб, 

взятих під захист, можуть здійснюватися й інші заходи безпеки. Конкретний зміст викладених 
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вище заходів безпеки визначений ст.ст. 8–16 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві». 

Рішення про застосування заходів безпеки приймається органом дізнання, слідчим, 

прокурором, судом, у провадженні яких знаходяться кримінальні справи про злочини, у 

розслідуванні чи судовому розгляді яких брали або беруть участь відповідні особи, а також 

органом (підрозділом), що здійснює оперативно-розшукову діяльність, щодо осіб, які брали 

участь або сприяли у виявленні, попередженні, припиненні і розкритті злочинів.

Здійснення заходів безпеки покладається за підслідністю на органи Служби безпеки або 

внутрішніх справ, у складі яких з цією метою створюються спеціальні підрозділи. Безпека осіб, 

яких беруть під захист, якщо кримінальні справи знаходяться у провадженні прокуратури або 

суду, за їх рішенням здійснюється відповідно органами Служби безпеки, органами внутрішніх 

справ чи органами і установами виконання покарань та слідчими ізоляторами.

Забезпечення безпеки осіб, які тримаються в установах виконання покарань і слідчих 

ізоляторах, здійснюється відповідними підрозділами таких установ та слідчих ізоляторів.

Підставою для вжиття заходів забезпечення безпеки є дані, що свідчать про наявність 

реальної загрози життю, здоров’ю, житлу і майну особи. Приводом для вжиття зазначених 

заходів може бути: а) заява учасника кримінального судочинства, члена його сім’ї або близького 

родича; б) звернення керівника відповідного державного органу; в) отримання оперативної та 

іншої інформації про наявність загрози життю, здоров’ю, житлу і майну зазначених осіб.

Виявлення та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми.
Успішне й швидке розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, 

залежить, перш за все, від своєчасного та повного виявлення їх ознак. З метою виявлення 

ознак торгівлі людьми оперативні підрозділи здійснюють пошук первинної інформації, до якої 

належать:

- інформація, отримана з оперативних джерел;

- скарги і заяви потерпілих, їх родичів та інших осіб;

- інформація, отримана під час перевірки фірм, що надають посередницькі послуги з 

працевлаштування громадян України,шлюбних, модельних та туристичних агентств;

- інформація, отримана від органів державної влади, які працюють у сфері протидії торгівлі 

людьми;

- інформація, отримана від Робочого апарату Укрбюро Інтерполу в Україні, правоохоронних 

органів інших держав [5], Європолу, Балтійської робочої групи, Ініціативи Чорноморського 

економічного співробітництва;

- інформація, отримана з Держприкордонслужби [6];

- інформація, отримана із засобів масової інформації;

- інформація, отримана з мережі Інтернет;

- інформація, отримана від громадських організацій. 

Діяльність у цих напрямах здійснюється також і слідчими в межах розслідування відповідних 

кримінальних справ.

Одним із перспективних напрямів діяльності правоохоронних органів у боротьбі зі 

злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, є аналітична розвідка. Сутність аналітичної 

розвідки фахівці визначають як розвідку в інформаційному середовищі, отримання нових 

знань про розвідувальний об’єкт або явище на підставі аналітичного опрацювання наявної 

розвідувальної інформації і даних про відомі факти [3].

Важливо звернути увагу на те, що досить часто з фактичними жертвами торгівлі людьми 

відповідні органи влади поводяться як із нелегальними мігрантами – піддають депортації. 

У зв’язку із цим, у кожному випадку виявлення нелегальних мігрантів слід перевіряти 

інформацію про підстави та передумови їх перебування на території України, виявлення ознак 

тероризування цієї особи: наявність її особистих документів у інших осіб, примушування до 

праці (в тому числі й побутової), зайняття проституцією, залишення без засобів до існування; 

обмеження в свободі пересування (відсутність ключів у таких осіб від замикаючих пристроїв, 
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заґратовані вікна, наявність засобів відеоспостереження у місцях перебування нелегальних 

мігрантів, охорона на вході/виході з таких місць) тощо. При виявленні цих ознак процес 

депортації підлягає призупиненню з одночасним вжиттям заходів, передбачених Законом 

України «Про оперативно-розшукову діяльність» та КПК України. 

Розслідування злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, має низку труднощів, зумовлених 

незначною кількістю свідків та небажанням потерпілих у низці випадків давати показання. 

Остання проблема спричинена: а) страхом за власне життя і здоров’я, а також близьких осіб у 

разі викриття ними торгівців людьми; б) страхом викриття їх власної протиправної поведінки 

(зокрема, це стосується нелегальних мігрантів). У зв’язку із цим діяльність слідчого поряд з 

традиційним набором заходів, описаних криміналістичною методикою щодо розслідування 

даної групи злочинів, має бути спрямована на подолання цих негативних факторів шляхом 

застосування описаних вище заходів безпеки, надання психологічної допомоги та встановлення 

статусу, відновлення прав постраждалої особи.

Враховуючи переважно організований характер вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею 

людьми, розслідування кримінальних справ про такі злочини має відбуватися у щільному 

оперативному супроводженні працівниками відповідних підрозділів по боротьбі зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми. При цьому особливу увагу належить приділяти заходам 

планування та координації спільної діяльності, яка в низці випадків передбачає налагодження 

співпраці з правоохоронними органами інших держав, міжнародними організаціями. 

Процес досудового розслідування детально регламентований КПК та завершується 

передачею кримінальної справи до суду. Суд, здійснюючи функцію правосуддя, забезпечує 

притягнення винних у торгівлі людьми до кримінальної відповідальності.

Притягнення до відповідальності, у тому числі кримінальної, осіб, причетних до торгівлі 
людьми. Це завдання реалізується судом під час судового розгляду кримінальних справ та 

постановлення обвинувального вироку, а також установами виконання покарань. Статтею 149 

КК України передбачене покарання за торгівлю людьми у вигляді позбавлення волі строком 

від 3 до 15 років (в залежності від наявності чи відсутності кваліфікуючих ознак) та конфіскації 

майна. У зв’язку із цим одними з основних вимог, що висуваються перед судом та кримінально-

виконавчими установами закритого типу, є індивідуалізація відповідальності та покарання, 

комплексність та повнота заходів ресоціалізації, які застосовуються до засуджених. 

Щодо останнього – важливо реалізувати комплекс заходів обмежувального характеру під 

час відбування винним покарання, які передбачають: а) усунення (обмеження) можливостей 

підтримувати злочинні зв’язки з особами, які не відбувають покарання; б) обмеження факторів 

ризику подальшої криміналізації злочинця шляхом реалізації диференційованого підходу до 

організації утримання ув’язнених в залежності від особистісних (соціально-демографічних, 

морально-психологічних, кримінально-правових) їх ознак. З урахуванням специфіки 

злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми, відповідні поглиблені заходи щодо з’ясування 

вивчення особистості винних застосовуються під час їх 14-денного перебування в дільниці 

карантину, діагностики і розподілу кримінально-виконавчих установ закритого типу. У 

дільницях ресоціалізації, посиленого контролю та соціальної реабілітації зазначених установ 

до засуджених застосовуються заходи виправлення, передбачені Кримінально-виконавчим 

кодексом України та відомчими нормативно-правовими актами Державної пенітенціарної 

служби України.

Забезпечення відновлення прав постраждалих від торгівлі людьми передбачає комплекс заходів 

щодо: а) забезпечення особистої волі (звільнення з рабства, місць насильницького утримання, 

забезпечення можливості повернутися в країну проживання); б) відновлення реквізитів 

правового статусу особи (видача нових документів); в) роз’яснення права на пред’явлення 

цивільного позову в процесі розслідування кримінальної справи чи в порядку цивільного 

судочинства, вжиття заходів щодо забезпечення цивільного позову (зокрема, накладення 

арешту на майно підозрюваного/обвинуваченого) та вирішення судом заявленого цивільного 
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позову. Також необхідним елементом забезпечення відновлення прав постраждалої особи є 

інформування її про роботу органів державної влади та громадських організацій, процедуру 

отримання статусу постраждалої особи, її права, можливість отримання відповідної допомоги.

Інформування суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та 
громадськості щодо результатів діяльності у сфері боротьби з торгівлею людьми має на меті не 

стільки звітування компетентних органів перед населенням про проведену роботу, скільки 

поширення кримінологічних знань та посилення віктимологічного напряму профілактики 

торгівлі людьми. У цьому аспекті суттєва роль відводиться налагодженню тісної співпраці 

практичних підрозділів по боротьбі з торгівлею людьми та засобами масової інформації (як 

друкованими, так і електронними).

Спільними зусиллями практичних працівників, науковців (навчальними закладами, науково-

дослідними установами МВС, СБУ), міжнародних та громадських організацій систематично 

проводяться науково-практичні конференції, семінари, тренінги щодо: а) актуалізації питань, 

що виникають у практиці роботи суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, громадськості та їх  вирішення; б) впровадження в практичну діяльність по боротьбі 

з торгівлею людьми та протидії цьому явищу новітніх наукових розробок; в) поширення серед 

населення знань про основні способи, методи вербування людей з подальшим  їх залученням до 

торгівлі людьми; мережу організацій (в тому числі й неурядових), які здатні надати  матеріальну, 

психологічну допомогу, зокрема на конфіденційних засадах, жертвам торгівлі людьми; про 

заходи зменшення віктимності окремих категорій осіб; про тактику поводження жертви в 

ситуаціях, коли злочин вже відбувся; шляхи виходу із ситуацій торгівлі людьми. 

Зазначену діяльність у громадському середовищі в Україні проводять такі організації:

- «Ла Страда-Україна» – Міжнародний жіночий правозахисний центр, член експертної 

робочої групи при Міжвідомчій координаційній раді із запобігання торгівлі людьми. «Ла 

Страда-Україна» здійснює спільні дослідження з проблем торгівлі людьми, сексуальної 

експлуатації дітей, дотримання прав людини, а також просвітницьку діяльність серед молоді, 

дітей тощо. Співпрацює з правоохоронними органами, Кримінологічною асоціацією України; 

- Кримінологічна асоціація України – всеукраїнська громадська організація, що діє на 

базі Харківського національного університету внутрішніх справ та спрямовує свою діяльність 

на акумулювання зусиль вчених, практичних працівників, громадськості з метою координації 

наукових кримінологічних досліджень (у тому числі і щодо проблем торгівлі людьми),  здійснює 

підготовку, видання та розповсюдження інформаційних та превентивних матеріалів;

- Всеукраїнська коаліція щодо протидії торгівлі людьми – громадська інституція, яка 

охоплює такі організації, як Миколаївський фонд «Любисток», Вінницька громадська 

організація «Прогресивні жінки», Тернопільський міський жіночий клуб «Відродження нації», 

Громадський рух «Віра, Надія, Любов» (м. Одеса), Харківська міська організація Міжнародної 

організації «Жіноча громада», Херсонський обласний центр «Успішна жінка», Харківська обласна 

громадська організація «Твоє право», Севастопольська міська молодіжна громадська організація 

«Молодіжний центр жіночих ініціатив», громадська організація «Аніма» (м. Южне), громадська 

організація «Есперо» (м. Хмельницький), Закарпатська громадська жіноча організація «Веста», 

Чернівецьке обласне громадське молодіжне об`єднання «Сучасник», Вінницька обласна 

правозахисна організація «Джерело надії», Дніпропетровська обласна громадська організація 

«Промінь», Західноукраїнський центр «Жіночі перспективи», Міжнародний благодійний фонд 

«Карітас України», Благодійний фонд «Карітас Івано-Франківськ УГКЦ». Метою діяльності 

коаліції є попередження торгівлі людьми та інформування громадськості й правоохоронних 

органів як про схеми, канали торгівлі людьми, так і про конкретні факти злочинів вчинених чи 

таких, що готуються;

- Представництво в Україні Міжнародної організація міграції (МОМ) – міжурядова 

організація, що здійснює комплекс інформаційних, а також реабілітаційних заходів щодо 

мігрантів, у тому числі дійсних чи потенційних жертв торгівлі людьми. Надає інформаційну 

допомогу правоохоронним органам.
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- Координатор проектів  Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ)  в 

Україні – міжурядова організація, яка у відносинах з Україною має на меті сприяти нашій 

державі у приведенні її законодавства, функціонування інституцій та процесів урядування у 

відповідність до вимог сучасної демократії, яка базується на принципах верховенства права 

та захисті прав людини. Одним з пріоритетних напрямів діяльності ОБСЄ є протидія торгівлі 

людьми.

 Крім зазначеного, контекст коментованої статті передбачає також інформаційну 

діяльність спеціальних суб’єктів під час провадження оперативно-розшукової діяльності, 

розслідування та судового розгляду кримінальних справ. Ця діяльність, маючи загальний та 

спеціально-превентивний характер, спрямована на інформування як суб’єктів кримінального 

судочинства, так і спостерігачів (під час гласного судового розгляду) про способи вчинення 

злочину та специфіку віктимної поведінки. Кінцевим метою такої діяльності є попередження 

вчиненню подібних злочинів як винними (повторних злочинів), так і іншими особами.

Таким чином, підсумовуючи викладене, слід зазначити, що коментована стаття визначає 

завдання тактичного порядку, притаманні боротьбі з торгівлею людьми як складової протидії 

злочинності, що реалізується в межах діяльності суб’єктів системи кримінальної юстиції.

Виявлення   причин  та  передумов,  що  сприяють  торгівлі людьми, та вжиття заходів щодо 

їх усунення реалізуються в більшій мірі в процесі досудового розслідування та судового розгляду 

кримінальних справ слідчими, прокурорами, суддями, адвокатами. Діяльність щодо виявлення 

означених факторів здійснюється у двох напрямах: з’ясування обставин криміногенної ситуації 

(в тому числі особливості поведінки та інші характеристики жертви злочину) та вивчення 

особистості злочинця. Обсяг цих факторів визначається межами предмета доказування у 

кримінальних справах. Заходи щодо їх усунення реалізуються у процесуальній формі. 
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Стаття 13. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми 

1. З метою ефективної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, та їх захисту 
створюється Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 
торгівлі людьми. 

2. Реалізація Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 
протидії торгівлі людьми, включає встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, та пошук органів чи закладів, що можуть їх задовольнити. 

Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою ефективного 
надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми, враховують вік, 
стан здоров’я, стать і спеціальні потреби таких осіб. 

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, взаємодіють між 
собою у процесі протидії торгівлі людьми в рамках реалізації Національного механізму взаємодії 
суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та співпрацюють з 
громадськими об’єднаннями, регіональними та міжнародними організаціями. 

4. Основні засади Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 
сфері протидії торгівлі людьми: 

1) взаємне інформування з дотриманням принципу конфіденційності про злочини торгівлі 
людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, що використовують торгівці людьми, 
необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі людьми; 

2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми; 
3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми; 
4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.

Коментована стаття присвячена правовій регламентації створення, шляхам реалізації та 

основним засадам Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми (далі – Національний механізм взаємодії). 

Щодо відповідності положень ст. 13 Закону міжнародно-правовим документам, то необхідно 

наголосити на тому, що в ній частково реалізовані положення Конвенції Ради Європи про заходи 

щодо протидії торгівлі людьми.

Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, включає виявлення та ідентифікацію особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

встановлення потреб такої особи та пошук органів чи закладів, що можуть їх задовольнити, з 

метою надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Мета створення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми полягає в такому: 1) ефективна допомога особам, які постраждали від 

торгівлі людьми; 2) захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 3) уникнення повторного 

потрапляння в ситуації  торгівлі людьми.  

Під ефективною допомогою особам, які постраждали від торгівлі людьми, слід розуміти 

сукупність законодавчих або інших заходів, які можуть бути необхідні, для фізичної, психологічної 

і соціальної реабілітації таких осіб. Про види допомоги більш докладніше зазначено в коментарі 

до ст. 16. 

Відповідно до положень Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 

(Конвенцію ратифіковано Законом України від 21.09.2010 р. № 2530-VI) [4]Україна:

- надає необхідну медичну або іншу допомогу жертвам, які на законних підставах проживають 

на її території, не мають адекватних ресурсів і потребують такої допомоги; 

- запроваджує правила, за якими жертвам, які на законних підставах проживають на її 

Розділ V 
НАДАННЯ ДОПОМОГИ ТА ЗАХИСТУ ОСОБАМ, ЯКІ 

ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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території, дозволяється доступ до ринку праці, професійної підготовки й освіти;

- вживає заходів, коли це потрібно і на умовах, визначених її національним законодавством, 

для співпраці з неурядовими організаціями, іншими відповідними організаціями та іншими 

складовими громадянського суспільства, залученими до допомоги жертвам;

- вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути необхідні, для забезпечення 

того, що допомога жертві надається, не ставлячи за умову її бажання виступати в ролі свідка;

- забезпечує надання послуг на основі взаємного погодження і інформування, приділяючи 

належну увагу особливим потребам людей у вразливому становищі і правам дітей стосовно житла, 

освіти та належної охорони здоров’я.

Забезпечення захисту осіб, що постраждали від торгівлі людьми, передбачає такі положення: 

допомога у поверненні в Україну; надання соціальної, медичної, психологічної та юридичної 

допомоги; створення та організація діяльності закладів  для  постраждалих; розшук зниклих за 

кордоном; організація та проведення семінарів для спеціалістів різних галузей з питань протидії 

торгівлі людьми тощо. 

Положення ч. 2 ст. 13 Закону наголошують на процедурі реалізації заходів протидії торгівлі 

людьми. При цьому вона складається з таких етапів:

- встановлення потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

- пошук органів чи закладів, що можуть задовольнити ці потреби.

Під потребами особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розуміють:

- потреба в тимчасовому притулку та забезпеченні харчуванням у закладах допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми;

- потреба в матеріальній допомозі;

- потреба в правовій допомозі (в тому числі роз’яснення прав і обов’язків постраждалих осіб, 

допомога в оформленні/відновленні правових документів, а в разі необхідності – надання допомоги 

відповідно до цивільно-процесуального та кримінально-процесуального законодавства);

- потреба в медичній та медично-консультативній допомозі;

- потреба в психологічній допомозі у вигляді психопрофілактичних, психодіагностичних, 

психокорекційних заходів та психологічного консультування, а також соціально-педагогічній 

допомозі;

- потреба в пошуку сімей постраждалих дітей або влаштуванні їх у встановленому порядку в 

спеціалізовані заклади для дітей;

- потреба в отриманні освіти, кваліфікації або перекваліфікації; 

- потреба в працевлаштуванні на постійну або тимчасову роботу;

- потреба в самозайнятості;

- потреба в поверненні до країни походження (для іноземців або осіб без громадянства), 

якщо це не загрожує життю і безпеці особи.

Перед безпосереднім наданням допомоги, відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, центр соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді проводить протягом п’яти робочих днів оцінку потреб постраждалої особи за 

формою, затвердженою Міністерством соціальної політики України (далі – Мінсоцполітики). 

Вона проводиться з урахуванням віку, статі, стану здоров’я особи. Відповідно до виявлених 

потреб центр забезпечує надання особі необхідних послуг, зокрема юридичних, психологічних, 

медичних та медико-консультативних, а також сприяє реалізації прав постраждалої особи на 

отримання соціальних виплат, працевлаштування, повернення до країни походження тощо. 

Якщо постраждалою особою є іноземець або особа без громадянства, оцінка потреб такої особи 

та надання їй необхідних послуг здійснюються за участю перекладача, наявність якого забезпечує 

місцева держадміністрація.

Стосовно органів та закладів, що можуть задовольнити визначені потреби особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, див. коментар до ст. 5. 

Постанова Кабінету Міністрів від 22.08.2012 р. № 783 «Порядок взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми» [8] визначає механізм взаємодії та процедуру 

здійснення заходів щодо надання допомоги та захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми. 
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Чого стосовно виявлення осіб, постраждалих від торгівлі людьми, зазначений порядок 

містить положення, про те, що суб’єкт взаємодії, якому в результаті його діяльності стало відомо 

про дорослу постраждалу особу, за згодою такої особи або її законного представника направляє її 

до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем перебування особи 

(далі – відповідальний підрозділ). Якщо постраждала особа або її законний представник звернулися 

безпосередньо до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, то центр проводить оцінку її 

потреб та повідомляє відповідальний підрозділ про таку особу.

Тут варто звернути увагу на те, що ці заходи вживаються лише за згоди особи, стосовно якої є 

вірогідність вважати її постраждалою від торгівлі людьми. Водночас, коли постраждалою особою 

є дитина, суб’єкт невідкладно повідомляє про неї відповідну службу у справах дітей та орган 

внутрішніх справ.

Якщо постраждала особа не в змозі самостійно пересуватися з будь-якої причини (інвалід, 

хвора, поранена) або стан особи загрожує її життю чи безпеці оточуючих, суб’єкт, який виявив 

таку особу, зобов’язаний невідкладно забезпечити надання їй першочергової медичної допомоги 

та в разі потреби розміщення у відповідному закладі охорони здоров’я. Після надання необхідної 

медичної допомоги (лікування) заклад охорони здоров’я за згодою постраждалої особи або її 

законного представника направляє особу до відповідального підрозділу та подає йому медичні 

висновки щодо обстеження та лікування особи.

На цьому етапі важливим є інформування особи суб’єктами протидії торгівлі людьми про 

можливість отримання статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми, можливої допомоги, види 

такої допомоги, умови та порядок їх надання. Детальніше про процедуру встановлення статусу 

особи, постраждалої від торгівлі людьми див. у коментарі до ст. 15. 

Якщо особа постраждала від торгівлі людьми за кордоном, то вона може звернутися по 

допомогу до дипломатичного представництва України в державі, в якій вона перебуває, яке сприяє 

поверненню громадян, постраждалих від торгівлі людьми, на Батьківщину. 

Процес надання допомоги, відповідно до визначеного Кабміном Порядку взаємодії суб’єктів, 

розпочинається ще до моменту отримання особою статусу постраждалої. Так, після отримання 

заяви про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа 

повинна направити постраждалу особу до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за 

місцем перебування для проведення оцінки її потреб та отримання юридичних, психологічних, 

медичних, медико-консультативних та інших послуг. Якщо постраждала особа потребує 

тимчасового притулку, відповідальний підрозділ направляє таку особу до територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) або центру соціально-психологічної 

допомоги. 

Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у зв’язку з відсутністю 

вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності такого закладу в регіоні, відповідальний 

підрозділ залучає до співпраці громадські або міжнародні організації, які можуть надати такій 

особі послуги з розміщення. Однак тут залишається питання: що робити у разі відсутності такої 

можливості з боку громадських чи міжнародних організацій? 

Слід також зазначити, що надзвичайно важливою є ефективна робота та мультидисциплінарна 

взаємодія усіх суб’єктів протидії торгівлі людьми щодо вирішення складних питань надання 

допомоги постраждалим особам та впровадження в життя індивідуальних планів реабілітації. 

Після встановлення особі статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, центр 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає протягом десяти робочих днів план реабілітації 

постраждалої особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, що ґрунтується на здійсненій 

раніше оцінці потреб. У ньому зазначається перелік послуг, що надаються суб’єктами відповідно 

до їх компетенції з метою відновлення фізичного та психологічного стану постраждалої особи та її 

соціальної адаптації. План реабілітації складається на строк, що необхідний для його виконання з 

урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи і не може перевищувати строк дії статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми.

Після складання плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ініціює 

протягом семи робочих днів проведення спільного засідання суб’єктів взаємодії, на якому план 
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реабілітації узгоджується  та затверджується керівником центру. План реабілітації складається у 

двох примірниках, один з яких залишається у центрі соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

а інший передається постраждалій особі або її законному представникові, котрі його підписують. 

Якщо постраждалою особою є дитина, тоді складається індивідуальний план соціального захисту 

дитини, яка опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Він розглядається та затверджується на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини. 

Усі суб’єкти, зазначені в плані реабілітації, забезпечують його виконання, в тому числі із 

залученням підприємств, установ та організацій, які належать до сфери їх управління. Якщо 

постраждала особа потребує допомоги із залученням суб’єктів інших регіонів, відповідальний 

підрозділ ініціює розгляд зазначеного питання відповідно Радою міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.

Виконання плану реабілітації або індивідуального плану припиняється в разі: 1) завершення 

строку його виконання; 2) його дострокового виконання; 3) письмової відмови постраждалої особи 

або її законного представника від отримання необхідної допомоги; 4) систематичного (більш як 

два випадки) невиконання постраждалою особою без поважних причин заходів, передбачених 

відповідним планом; 5) смерті постраждалої особи.

У разі коли постраждала особа змінила місце проживання, відповідальний підрозділ за згодою 

такої особи або її законного представника повідомляє протягом п’яти днів про неї відповідну 

місцеву держадміністрацію за місцем проживання або перебування (якщо воно відоме) та 

передає план реабілітації для завершення його виконання. Якщо постраждалою особою є дитина, 

служба у справах дітей передає індивідуальний план відповідній службі у справах дітей за місцем 

перебування дитини.

На етапі моніторингу та оцінки стану виконання плану реабілітації чи індивідуального плану, 

відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 

центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді надсилає щокварталу до відповідального підрозділу 

інформацію про стан виконання плану реабілітації, а служба у справах дітей – індивідуального 

плану з метою проведення її аналізу та внесення у разі потреби змін до відповідного плану. У разі 

завершення або припинення виконання плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді надсилає до відповідального підрозділу повідомлення про виконання плану реабілітації 

або припинення його виконання із зазначенням причин такого припинення. Служба у справах 

дітей у письмовій формі повідомляє відповідальний підрозділ про виконання індивідуального 

плану. Після отримання таких повідомлень відповідальний підрозділ вносить відповідні відомості 

до облікової картки постраждалої особи. Відповідальний підрозділ також проводить аналіз стану 

виконання плану реабілітації або індивідуального плану і повідомляє Мінсоцполітики про стан 

його виконання.

Районні, районні у м. Києві та Севастополі держадміністрації ведуть облік постраждалих 

осіб та подають щокварталу до 20 числа наступного місяця відповідно Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям 

інформацію за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації узагальнюють подану 

відповідно до пункту 29 цього Порядку інформацію та подають щопівроку Мінсоцполітики звіт 

за формою, затвердженою ним.  

Під основними засадами Національного механізму взаємодії (НМВ) необхідно розуміти:

1) взаємне інформування суб’єктів один одного, з обов’язковим дотриманням принципу 

конфіденційності про злочини торгівлі людьми, передумови та причини торгівлі людьми, методи, 

що використовують торгівці людьми, необхідну допомогу особам, які постраждали від торгівлі 

людьми;

2) спільна розробка програм, планів протидії торгівлі людьми;

3) спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми;

4) обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.
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Зупинимось детальніше на засадах НМВ. 

Відповідно до ч. 2 ст. 21 Закону України «Про інформацію» від 02.10 1992 р. № 2657-ХІІ [2]

конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною чи юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна 

інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. У 

свою чергу принцип конфіденційності полягає в тому, що інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною чи юридичною особою, може поширюватися тільки за бажанням (згодою) цієї особи 

у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов. При цьому даний принцип, 

відповідно до положень ст. 13 Закону, поширюється на сферу існування передумов та причин, що 

призвели до торгівлі людьми; на відповідні методи, які використовували торгівці людьми під час 

своєї діяльності; на ті заходи, що були спрямовані на допомогу особі, яка постраждала від торгівлі 

людьми. У п. 28 Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, також наголошується, що розголошення відомостей про особисте життя постраждалої 

особи та іншої інформації про особу, яка стала відома суб’єктам під час роботи з такою особою, 

забороняється. 

Протидія торгівлі людьми  носить системний характер і потребує належного планування. 

Найбільш ефективними формами реалізації планування протидії торгівлі людьми є розробка 

спільних планів та програм суб’єктів протидії. В Україні схвалена та затверджена Постановою 

Кабінету Міністрів України від 21.03 2012 р. № 350 Державна цільова соціальна програма протидії 

торгівлі людьми на період до 2015 року [9]. Метою цієї Програми є запобігання торгівлі людьми, 

підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють цей злочин або сприяють його 

вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги, 

спільна організація заходів з протидії торгівлі людьми. 

Зміст взаємодії, її смислове навантаження розкриваються як на рівні окремих контактів 

так і в контексті спільної діяльності, тобто такої, яка реалізується разом з кимось. Міжвідомча 

спільність передбачає взаємозв’язок одних суб’єктів протидії з іншими, а конкретним змістом 

цього взаємозв’язку є співвідношення індивідуального вкладу кожного з учасників взаємодії у 

спільну справу. 

Зазвичай виокремлюють три моделі спільної діяльності:

- спільно-індивідуальна (кожен учасник робить свою частку загальної справи незалежно від 

інших);

- спільно-послідовна (загальне завдання виконується послідовно кожним);

- спільно-взаємопов’язана (має місце одночасна взаємодія кожного учасника з усіма 

іншими).

Також стверджується, що для організації спільної діяльності необхідне просторово-часове 

узгодження. Спільність організації заходів з протидії торгівлі людьми суб’єктами протидії 

розуміється як таке, що має просторово-часове узгодження, тобто існує координація загальних 

зусиль.

Основні риси координації як особливої процедурної форми управління протидією торгівлі 

людьми: 

- змістом координації є узгодження, тобто такий організаційний вплив, де в процесі 

управління застосовується специфічний комбінований метод, який складається на різних стадіях 

з пропорційно дозованих переконання, примусу і дозволу; 

- для всіх наявна єдина стратегічна мета – мінімізація, нейтралізація, усунення причини та 

умов торгівлі людьми, зниження рівня (даної злочинності) до певного можливого мінімуму;

- узгодження дій здійснюється лише в межах вирішення спільних для органів, установ і 

організацій завдань протидії торгівлі людьми, оскільки в даному випадку є функціональний 

взаємозв’язок між ними; специфічні для кожного органу функції предметом координації не 

можуть бути, тому що їх здійснення входить до компетенції окремого суб’єкта;

- дії суб’єктів протидії торгівлі людьми узгоджуються за метою, місцем, строком виконання 

та планом з урахуванням компетенції кожного органу;
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- суб’єкти протидії торгівлі людьми самостійні у вирішенні тактичних питань;

- між ними налагоджені рівноправні зв’язки у процесі координації.Координація сприяє 

підвищенню законності як у межах протидії торгівлі людьми, так і правоохоронної діяльності, 

оскільки покращується можливість отримувати більш повну та суттєву інформацію про стан 

торгівлі людьми; про причини та умови вчинення злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми; про 

заходи протидії; правоохоронну діяльність та впливати на ці обставини владними засобами;

- обмін передовим досвідом діяльності у сфері протидії торгівлі людьми.

Обмін передовим досвідом у сфері протидії торгівлі людьми відбувається в межах 

скоординованої спільної діяльності суб’єктів протидії. Найбільш поширеними формами такого 

обміну є: проведення координаційних нарад керівників суб’єктів протидії; обмін інформацією з 

питань протидії між суб’єктами протидії торгівлі людьми; спільні виїзди в регіони для проведення 

узгоджених дій, перевірок і надання допомоги місцевим суб’єктам в протидії торгівлі людьми; 

централізоване вивчення з подальшим поширенням позитивного досвіду національним 

координатором у сфері протидії торгівлі людьми; проведення спільних цільових заходів для 

виявлення і припинення злочинів, усунення причин і умов, що сприяли їх вчиненню; взаємне 

використання можливостей суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, для 

підвищення кваліфікації співробітників, проведення спільних семінарів, конференцій; видання 

спільних наказів, вказівок, підготовка інформаційних листів та інших організаційно-розпорядчих 

документів. 

Національний механізм взаємодії є українським аналогом національного механізму 

перенаправлення постраждалих від торгівлі людьми на національному рівні, створення якого 

було рекомендовано країнам – учасницям ОБСЄ у Плані дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми. 

Варто заважити, що Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, затверджений на виконання цієї статті Закону, стосується лише одного напряму протидії 

– надання допомоги та захист постраждалих від торгівлі людьми, тоді як напрями профілактики 

і боротьби залишилися поза увагою. Таким чином можемо констатувати невідповідність назви 

документа його змісту, оскільки зміст звужено. Крім того, п. 3. даної статті наголошує, що в рамках 

реалізації Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, має відбуватись співпраця з громадськими об’єднаннями, регіональними та 

міжнародними організаціями. Але у Порядку взаємодії громадські та міжнародні організації 

згадуються лише один раз, стосовно необхідності надати послуги з розміщення постраждалих від 

торгівлі людьми у разі відсутності такої можливості в державних закладах. Потенціал громадських 

та міжнародних організацій, наприклад, у наданні послуг постраждалим особам чи здійсненні 

моніторингу та оцінки не враховано.  Поряд з тим, представники громадських організацій входять до 

складу відповідних координаційних рад, дорадчих органів, мультидисциплінарних груп на місцях. 
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8.  Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 

: Постанова Кабінету Міністрів від 22.08.2012 № 783 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/783-2012-%D0%BF. – Редакція від 22.08.2012.

9. Про затвердження державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на 

період до 2015 року : постанова Кабінету міністрів України від 21.03.2012 № 350 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/350-2012-%D0%BF. - Редакція від 

21.03.2012.

10. Робочий зошит щодо надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми – 

К., 2012. – 69 с.

11. Скулиш Є.Д. Організаційно-правові засади вдосконалення взаємодії державних органів 

України у сфері протидії торгівлі людьми / Є.Д. Скулиш // Вісник Луган. держ. ун-ту внутр. справ 

ім. Е.О. Дідоренко. – 2010. – № 6, Ч. 2. – С. 61–65.

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – це будь-яка фізична особа, яка стала 

об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень Закону. У коментованій 

статті передбачена можливість звернення такої особи до місцевого органу виконавчої влади із 

заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Нормативним актом, який регламентує процедуру подачі та розгляду звернень громадян 
щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, в Україні є Постанова 

Кабінету Міністрів України (від 23.05.2012 р. № 417) «Про затвердження Порядку встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». Крім того, порядок подачі та розгляду 

громадян в Україні регламентує Закон України від 02.10.1996 р. «Про звернення громадян». 

Стаття 14. Права особи, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка 
постраждалавід торгівлі людьми

1. Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, має право звернутисядо 
місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, якапостраждала 
від торгівлі людьми, та до органів внутрішніх справ щодо захисту прав ісвобод. 

2. Особа, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка постраждала відторгівлі 
людьми, має право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, якапостраждала від 
торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також набезоплатне одержання: 

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє такаособа; 
2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місцяпроживання; 
3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали відторгівлі людьми. 
3. Іноземець або особа без громадянства, яка звернулася для встановлення статусуособи, 

яка постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбаченихчастиною другою 
цієї статті прав, до прийняття рішення про встановлення статусуособи, яка постраждала від 
торгівлі людьми, має також право на: 

1) безоплатне отримання послуг перекладача; 
2) тимчасове перебування в Україні в порядку, встановленому законодавством. 
4. Іноземець або особа без громадянства,  яка звернулася  для встановлення статусу особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми на території України, отримує довідку, яка підтверджує 
факт звернення за  встановленням такого статусу і відкриття відповідної процедури та  
є  підставою  для  реєстрації в центральному органі виконавчої влади,  що  реалізує державну 
політику у сфері реєстрації фізичних осіб.{Частина  четверта  статті  14  із  змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

5. Забороняється утримування особи, яка звернулася для встановлення статусуособи, яка 
постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крімобумовлених законом 
випадків, та видворення її за межі України до встановлення статусуособи, яка постраждала від 
торгівлі людьми. 
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Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми може звернутися для встановлення 

відповідного статусу до місцевої державної адміністрації із заявою, форма якої затверджена 

Наказом Міністерства соціальної політики від 18.06.2012 № 366 «Про затвердження форм заяв 

про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв 

осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки 

про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою 

від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми».

У тому випадку, коли постраждалою особою є дитина, відповідну заяву про встановлення 

статусу дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, подає до місцевої держадміністрації її 

законний представник або особа, якій стало відомо про таку дитину.

Більш детально Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми розглядається в коментарі до ст. 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Суть процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, полягає 

в комплексі заходів, під час здійснення яких уповноважена особа на підставі отриманої 

інформації та її аналізу порівнює елементи вчиненого щодо особи діяння з визначенням 

торгівлі людьми, оцінює ймовірність вчинення щодо особи такого діяння та робить висновок, 

що така особа дійсно є особою, яка постраждала від торгівлі людьми.

Як зазначено втексті коментованої статті, особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, також має право звернутися до органів внутрішніх справ щодо захисту своїх прав і 

свобод. 

У 2005 р. з метою ефективної боротьби з торгівлею людьми, нелегальною міграцією, 

злочинами у сфері працевлаштування за кордоном МВС створено спеціальний департамент 

- Департамент боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми (наказ МВС України 

від 20.10.2005 № 931 «Про затвердження положення про Департамент боротьби зі злочинами, 

пов’язаними з торгівлею людьми, МВС України та положення про управління (відділ) боротьби 

зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, головних управлінь МВС України в Автономній 

Республіці Крим, місті Києві та Київській області, управлінь МВС України в областях та м. 

Севастополі». У 2010 р. його функції переходять до Департаменту боротьби з кіберзлочинністю 

і торгівлею людьми Міністерства внутрішніх справ України (наказ МВС України від 24.11.2010 

№ 581 « Про організацію діяльності Департаменту боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею 

людьми МВС України та підрозділів боротьби з кіберзлочинністю і торгівлею людьми ГУМВС, 

УМВС»). У 2011 р. в результаті реорганізації в структурі Департаменту карного розшуку булу 

виділено Управління боротьби з торгівлею людьми та злочинами проти моральності. 

Заява або повідомлення про злочини можуть подаватися представникам влади в усній або 

письмовій формі. Усні заяви заносяться до протоколу, який підписується особою-заявником та 

службовою особою, яка прийняла заяву. Під час прийняття заяви особа-заявник повинна бути 

попереджена про відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину, 

про що робиться відповідний запис у протоколі прийняття усної заяви про злочин (ст. 383 

Кримінального кодексу України «Завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину»). 

Письмова заява повинна бути підписана особою, яка її подає. При подачі заяви про злочин 

слід мати при собі документи, які підтверджують особу заявника, оскільки законодавство 

зобов’язує службових осіб, які приймають заяви, впевнитися в особі заявника, попередити 

його про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення 

злочину. Одночасно повинні бути вжиті усі заходи для запобігання або припинення злочину, 

а при наявності відповідних підстав, які свідчать про реальну загрозу життю і здоров’ю особи, 

яка повідомила про злочин, мають бути вжиті необхідні заходи забезпечення безпеки заявника. 

Слід звернути увагу, що у Конвенції Ради Європи «Про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми» запроваджується можливість подавати позов без безпосередньої участі жертви – від 

її імені. Наголошується на необхідності запровадження заходів з ефективного захисту жертви, 

свідків та осіб, які співпрацювали з органам правосуддя, а також членів їх сімей. До таких заходів 

можуть належати встановлення превентивного технічного обладнання, реєстрація телефонних 
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дзвінків, узгодження способу повідомлення про загрозу, надання охоронця, зміна зовнішності, 

місця роботи або проживання тощо. Така можливість подавати заяву або повідомлення про 

вчинення злочину без безпосередньої участі жертви повинна бути передбачена і в національному 

законодавстві у сфері протидії торгівлі людьми.

У ч. 2 та 3 ст. 14 коментованого закону закріплено перелік прав особи, яка звернулася для 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Зокрема важливим є те, що 

передбачено право до прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання: 

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа; 

2) медичної, психологічної, правової та іншої допомоги незалежно від місця проживання; 

3) тимчасового розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми; 

4) послуг перекладача, якщо це іноземець або особа без громадянства;

5) тимчасове перебування в Україні в порядку встановленому законодавством, якщо це 

іноземець або особа без громадянства.

Положення ч. 2 і 3 ст. 14 відповідають ст. 12 Конвенції Ради Європи «Про заходи щодо 

протидії торгівлі людьми», згідно з якою:

1. Кожна сторона (країна) вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути 

необхідними для допомоги жертвам в їхній фізичній, психологічній та соціальній реабілітації. 

Така допомога включає, принаймні: 

a) рівень життя, здатний забезпечити їхнє існування за допомогою таких заходів, як: 

належне й безпечне житло, психологічна й матеріальна допомога; 

b) доступ до швидкої медичної допомоги;

c) послуги з письмового й усного перекладу, у випадку потреби; 

d) поради та інформування, особливо стосовно їхніх законних прав і послуг, які їм можуть 

бути надані, мовою, яку вони розуміють; 

e) допомогу у представленні й урахуванні їхніх прав та інтересів на відповідних стадіях 

кримінального переслідування правопорушників; 

f) доступ до освіти для дітей. 

2. Кожна Сторона належним чином ураховує потреби жертви в безпеці та захисті. 

3. Крім того, кожна Сторона надає необхідну медичну або іншу допомогу жертвам, які 

на законних підставах проживають на її території, не мають адекватних ресурсів і потребують 

такої допомоги. 

4. Кожна Сторона запроваджує правила, за якими жертвам, які на законних підставах 

проживають на її території, дозволяється доступ до професійної підготовки, освіти й ринку 

праці. 

5. Кожна Сторона вживає заходів у випадку потреби й на умовах, визначених її внутрішнім 

законодавством, для співробітництва з неурядовими організаціями, іншими відповідними 

організаціями або іншими складовими громадянського суспільства, залученими до допомоги 

жертвам. 

6. Кожна Сторона вживає таких законодавчих або інших заходів, які можуть бути 

необхідними для забезпечення допомоги жертві без висування умови стосовно її готовності 

виступати в ролі свідка. 

7. Для виконання положень цієї статті кожна Сторона забезпечує надання послуг на основі 

взаємного погодження й інформування, ураховуючи належним чином особливі потреби осіб, 

що перебувають у вразливому становищі, і права дітей стосовно житла, освіти й належної 

охорони здоров’я. 

Вказані положення відображають загальновизнаний на міжнародному рівні підхід, який 

проголошує, що питання про права осіб, які стали жертвами торгівлі людьми, має стояти в 

центрі всіх зусиль щодо попередження торгівлі людьми та боротьби з нею, щодо захисту, 

допомоги й забезпечення компенсації шкоди, заподіяної жертвам.

У системі державної влади в Україні органами, що забезпечують основні права й свободи 
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громадян є: Верховна Рада України, Президент України, Уповноважений Верховної Ради 

України з прав людини (Омбудсмен), Кабінет Міністрів України та інші органи центральної 

та місцевої виконавчої влади, Конституційний Суд України, Генеральний Прокурор і 

підпорядковані йому прокурори, суди, органи місцевого самоврядування правоохоронні, 

контролюючі органи тощо. Основні функції держави полягають у забезпеченні прав і свобод 

людини й громадянина та належних умов її/його життя. 

Аналізуючи повноваження всіх органів державної влади, на які відповідно до міжнародних 

зобов’язань і національного законодавства покладається функція захисту прав і свобод людини, 

включаючи їх застосування на практиці, можна побачити, що в законодавчій і нормативно-правовій 

сфері регулятивна система є недостатньою. У повноваженнях усіх органів влади, за винятком 

судових, відсутні чітко визначені механізми забезпечення прав і свобод людини. У більшості 

законів України, зокрема «Про Кабінет Міністрів України», «Про прокуратуру» та ін., у завданнях 

суб’єктів, за винятком Міністерства внутрішніх справ України, обов’язок вживати заходів щодо 

забезпечення прав і свобод людини лише побіжно згадується або декларується в загальних рисах.

Тому поряд з проголошенням прав особи, яка постраждала від торгівлі людьми, слід 

зосередитися на створенні дієвого механізму забезпечення умов дотримання цих прав, без 

якого ці права залишаються декларативними. 

Детальний аналіз передбачених законом прав особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

буде надано у коментарі до ст. 16.

В жовтні 2012 року до пункту 4 статті 14 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

були внесені зміни, що поміняли порядок реєстрації іноземців, які отримали довідку, що 

підтверджувала факт звернення за встановленням статусу особи постраждалої від торгівлі 

людьми. Так, реєстрація має відбуватися в центральному органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб. До внесення змін реєстрація мала відбуватися 

в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади 

з питань міграції. Оцінювати здійснені зміни поки важко, але можна припустити, що новий 

порядок реєстрації є більш ускладненим для іноземних громадян, порівняно з попереднім, 

оскільки відбуватиметься не за місцем проживання, а в центральному органі виконавчої влади. 

Детальні висновки можна робити лише після напрацювання відповідної практики у цій сфері.

У цьому Законі використовуються терміни «іноземець» та «особа без громадянства», такі ж 

поняття використовує Конституція України. Під «іноземцем» слід розуміти особу, яка належить 

до громадянства або підданства іноземної держави і не є громадянином України. Під «особою 

без громадянства» – особу, яку жодна держава відповідно до свого законодавства не вважає своїм 

громадянином. Правовий стан іноземців у будь-якій країні своєрідний: він складається з двох 

елементів – правового статусу громадянина своєї держави і правового статусу, власне, іноземця. 

В особи без громадянства цей статус один і визначається він державою, на території якої особа 

перебуває. В Україні іноземці й особи без громадянства наділені багатьма правами й обов’язками, 

їх обсяг значною мірою залежить від того, постійно чи тимчасово вони проживають на території 

України. Отже, вказані особи користуються правами і свободами, а також несуть такі ж обов’язки, як 

громадяни України, за виключеннями, встановленими Конституцією, законами та міжнародними 

договорами України. Конституція України та інші законодавчі акти, міжнародні договори 

гарантують вказаним особам охорону їх життя та здоров’я, честі та гідності, недоторканність 

власності та житла, приватного життя, майнових, трудових прав та інших цінностей.

Після звернення іноземця або особи, без громадянства, яка вважає себе постраждалою від 

торгівлі людьми, із заявою для встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

до місцевої держадміністрації їй видається протягом двох робочих днів довідка про звернення для 

встановлення статусу постраждалої від торгівлі людьми за формою, затвердженою Постановою 

Кабінету Міністрів України (від 23.05 2012 р. № 417) «Про затвердження Порядку встановлення 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми». Така довідка є підставою для звернення до 

територіальних органів або підрозділів Державної міграційної служби для реєстрації.

Реєстрація в такому разівідбувається без проставляння в пункті пропуску через державний 

кордон посадовою особою відповідних органів охорони державного кордону відміток у 
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паспортному документі, але із занесенням відомостей про іноземця чи особу без громадянства 

та їхніх паспортних даних до відповідного реєстру. 

Структура та порядок діяльності центрального органу виконавчої влади у справах 

міграції визначаються Кабінетом Міністрів України, місцеві державні адміністрації та органи 

місцевого самоврядування забезпечують вирішення питань у сфері міграції, віднесених 

законодавством до їхніх повноважень. Державна міграційна служба України (ДМС України) 

є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері міграції та 

здійснює функції регулювання, контролю, нагляду та надання послуг у цій сфері. ДМС України 

забезпечує взаємодію та координацію діяльності органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування у сфері міграції, а також забезпечує реалізацію державної міграційної політики 

України, розвиток співпраці з міжнародними організаціями, які здійснюють свою діяльність у 

міграційній сфері, та міграційними службами інших країн. 

Одним із завдань ДМС України є організація роботи з видачі громадянам України, іноземцям 

та особам без громадянства, які проживають (перебувають) на території України паспортних та 

інших документів, а також забезпечення захисту прав біженців та інших категорій мігрантів.

У разі прийняття рішення про встановлення іноземцю або особі без громадянства 

статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, зазначеній особі видається довідка про 

встановлення відповідного статусу, що реєструється в журналі реєстрації видачі довідок про 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення 

статусу довідка про звернення для встановлення статусу втрачає чинність.

Законом заборонено утримувати особу, яка звернулася для встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, крім обумовлених законом 

випадків. Згідно із Законом України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» 

іммігранти несуть цивільно-правову, кримінальну та адміністративну відповідальність на загальних 

підставах. Тобто на цю категорію осіб у питаннях відповідальності поширюється національний 

правовий режим. Це означає, що іммігранти підлягають юрисдикції України і відповідають 

за правопорушення нарівні з громадянами України. Відповідні правила щодо кримінальної 

відповідальності іммігрантів закріплені ст. 6 Кримінального кодексу України, згідно з якою особи, 

які вчинили злочини на території України, підлягають відповідальності за Кримінальним кодексом 

України. Що ж до адміністративної відповідальності, то ст. 16 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення встановлено, що іммігранти під час перебування на території України підлягають 

адміністративній відповідальності на загальних із громадянами України підставах.

Установами тимчасового тримання – можуть бути пункт тимчасового перебування 

іноземців (ПТПІ) та ізолятор тимчасового тримання органів внутрішніх справ України (ІТТ). 

Пункт тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства, які незаконно 

перебувають в Україні, є державною установою, призначеною для тимчасового утримання 

нелегальних мігрантів, які підлягають адміністративному видворенню за межі України в 

примусовому порядку.

Основними завданнями пункту ПТПІ є:

- забезпечення тимчасового тримання іноземців до завершення підготовки їхніх 

адміністративного видворення;

- створення належних умов проживання іноземців у ПТПІ, забезпечення їх прав і свобод, 

передбачених чинним законодавством та міжнародними нормами;

- сприяння органам внутрішніх справ, охорони державного кордону та Служби безпеки 

України у виконанні покладених на них завдань щодо встановлення осіб, поміщених до 

пункту тимчасового перебування, та їх документування, з’ясування обставин порушення ними 

законодавства України, участі в цьому посередників, супроводження до пунктів пропуску через 

державний кордон під час здійснення примусового видворення тощо;

- сприяння іноземцям у встановленні контактів з родичами, земляками, гуманітарними та 

правозахисними організаціями з метою вирішення питання їх повернення на батьківщину чи 

поліпшення умов проживання в ПТПІ;
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- проведення роз’яснювальної та профілактичної роботи щодо відповідальності, 

передбаченої законодавством України за незаконне перебування на її території.

В Україні діють два пункти тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянств, які 

незаконно перебувають в Україні – у Волинській та Чернігівській областях. З іноземцями, котрі 

поміщені до ПТПІ, проводяться зустрічі з представниками МОМ, працівниками структурних 

підрозділів МВС, СБУ України, представниками міграційної служби, правозахисних 

організацій, а також з рідними та знайомими іноземців. Також пункт відвідують юристи для 

надання юридичної допомоги іноземцям, які цього потребують. 

Ізолятор тимчасового тримання – є місцем ув’язнення при територіальних органах 

внутрішніх справ або органах прикордонної охорони, призначене для тимчасового утримання 

осіб, затриманих за підозрою у вчиненні злочину або адміністративно заарештованих, за 

відсутності спеціального приймальника для осіб, підданих адміністративному арешту; осіб, 

затриманих за бродяжництво, на строк, необхідний для їх доставляння до приймальника-

розподільника для осіб, затриманих за бродяжництво.

Окрім заборони утримувати особу, яка звернулася для встановлення статусу особи, 
яка постраждала від торгівлі людьми, в установах тимчасового тримання, законом також 
передбачена заборона видворення такої особи за межі України до встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми.

Видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України може здійснюватись 

у кількох основних формах. Перший варіант, після прийняття рішення уповноваженими 

органами держави про позбавлення права подальшого перебування в Україні, іноземці та особи 

без громадянства можуть добровільно протягом встановленого терміну залишити територію 

України. Другий варіант, може бути прийнято рішення про необхідність видворення іноземців 

та осіб без громадянства за обов’язкової присутності співробітника уповноваженого органу 

держави. Третій варіант, можливе видворення іноземців та осіб без громадянства під конвоєм. 

Вони відрізняються обсягом та інтенсивністю застосування примусових заходів.
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Стаття 15. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1. Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається 

Кабінетом Міністрів України. 
2. Обов’язковою складовою процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми, є проведення місцевою державною адміністрацією співбесіди з особою,щодо якої розглядається 
питання про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням 
опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

У разі неможливості проведення співбесіди з особою через її хронічне психічне захворювання, 
тимчасовий розлад психічної діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи 
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малолітство процедура встановлення статусу такої особи проводиться на підставі інших даних. 
3. Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою у 
місцевій державній адміністрації. 

4. У разі прийняття рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, їй видається довідка. 

У разі відмови у встановленні статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,заявник 
має право оскаржити таке рішення у судовому порядку. 

5. Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, встановлюється на строк до двох років.
Строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, може бути продовжено за 

обґрунтованим поданням місцевої державної адміністрації не більш як на один рік. 
6. Для позбавлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відповідного статусу 

необхідно з’ясувати, що рішення про встановлення або продовження строку дії статусу спиралося 
на подані завідомо неправдиві відомості або недійсні документи, що мали істотне значення для 
прийняття рішення. 

Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності 
згідно із законодавством. 

7. Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі закінчення 
строку дії статусу, на який його було встановлено або продовжено відповідно до частини п’ятої 
цієї статті. 

  Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, визначається 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05 2012 р. № 417, якою затверджено Порядок 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми (далі – Порядок). Метою 

затвердження даного Порядку є запровадження комплексної системи надання допомоги і 

захисту постраждалим від торгівлі людьми особам, шляхом створення інструменту реалізації 

положень Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Порядок визначає процедуру встановлення особі статусу постраждалої від торгівлі людьми 

на підставі надання відповідної інформації. У разі коли особа, яка вважає себе постраждалою від 

торгівлі людьми, в заяві про встановлення статусу зазначила про потребу в наданні їй притулку, 

медичної, психологічної та іншої допомоги, місцева держадміністрація, а також суб’єкти, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та безпосередньо виявили таку особу 

під час виконання своїх функціональних обов’язків, невідкладно здійснюють заходи щодо 

забезпечення надання такій особі притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги. 

Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до 

місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу за формою, затвердженою Наказом 

Міністерства соціальної політики від 18.06.2012 р. № 366 «Про затвердження форм заяв про 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв 

осіб, які мають намір отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки 

про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою 

від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми».

Іноземцеві або особі без громадянства у разі подання заяви до місцевої держадміністрації 

протягом двох робочих днів, видається довідка про звернення для встановлення статусу за 

формою, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05 2012 р. № 417, яка 

є підставою для звернення до територіальних органів або підрозділів Державної міграційної 

служби для реєстрації.

Відповідно до п. 2 «Порядку встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми» іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською 

мовою, заповнює заяву з перекладачем. Відповідно до п. 15 Порядку взаємодії суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, у разі коли постраждалою 

особою є іноземець або особа без громадянства, оцінка потреб такої особи та надання їй 
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необхідних послуг здійснюється за участю перекладача, наявність якого забезпечує місцева 

держадміністрація.

Для встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, заява 

подається до місцевої держадміністрації її законним представником або особою, якій стало 

відомо про таку дитину.

Всі заяви реєструються в журналі реєстрації заяв осіб, які мають намір отримати статус 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, форму якого затверджено наказом Мінсоцполітики 

(від 18.06.2012 № 366), а особам, які їх подали, повідомляється про можливість одержання 

допомоги та її види. 

Відповідно до ч. 2 ст. 15 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» обов’язковою 

складовою процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є 

проведення місцевою державною адміністрацією співбесіди з особою, щодо якої розглядається 

питання про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, із заповненням 

опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми. 

Посадова особа, визначена головою місцевої держадміністрації відповідальною за 

проведення процедури встановлення статусу, протягом трьох робочих днів з дати подання заяви, 

проводить співбесіду з особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми та заповнює 

опитувальний лист, форму якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України 

від 23.05.2012 р. № 417, намагаючись запобігти повторній віктимізації та психологічному 

травмуванню особи. 

Для ефективної співбесіди та досягнення позитивних її результатів необхідно встановити 

контакт із постраждалою особою. Починаючи опитування, особа, що проводить опитування, 

перш за все, повинна представитись ймовірному постраждалому, пояснити мету проведення 

опитування, переконатися, що особа почувається безпечно і зручно. 

Посадова особа місцевої держадміністрації, яка проводить співбесіду, зобов’язана 

поінформувати особу про те, що за результатами опитування місцева держадміністрація 

залишає за собою право:

- надавати інформацію органам державної влади, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, з метою надання особі безпосередньої допомоги;

- розкривати інформацію неособистого характеру, отриману під час співбесіди, органам 

державної влади, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, з метою порятунку 

інших осіб, що перебувають під контролем торговців людьми;

- використовувати дані справи особи (виключно анонімні, загальні) з метою профілактики 

торгівлі людьми серед представників уразливих верств населення.

Співбесіда має виключно добровільний характер.

За бажанням особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, під час проведення 

співбесіди можуть бути присутні члени її родини або інші особи.

У разі проведення співбесіди із законним представником дитини, яка постраждала від 

торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою 

від торгівлі людьми, до співбесіди залучається перекладач (у разі потреби), психолог чи 

педагогічний працівник та адвокат, про що робиться відмітка в опитувальному листі.

У разі неможливості проведення співбесіди з особою, яка вважає себе постраждалою 

від торгівлі людьми, через її хронічне психічне захворювання, тимчасовий розлад психічної 

діяльності, недоумство або інший хворобливий психічний стан чи малолітство опитувальний 

лист заповнюється посадовою особою на підставі особистих спостережень, показань свідків 

або інших даних.

У разі звернення для встановлення статусу особи, яка органами внутрішніх справ чи судом 

визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, або цивільним позивачем 

у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування відповідних 

органів такої держави, заява зазначеної особи приймається без проведення співбесіди 

посадовою особою (але опитувальний лист заповнюється).
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В опитувальному листі щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі 

людьми, зазначається:
1. Найменування відповідального структурного підрозділу місцевої держадміністрації, 

прізвище, ім’я та по батькові посадової особи місцевої держадміністрації, яка проводила 

співбесіду, дата проведення співбесіди, підпис особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, про згоду надавати інформацію).

2. Особисті дані щодо особи, яка постраждала від торгівлі людьми (ПІБ, вік, стать, 

громадянство, місце прописки, проживання, навчання, роботи, сімейний стан, коло рідних, 

знайомих).

3. Інформація, яка стосується вербування з метою торгівлі людьми (інформація щодо 

процесу вербування, обіцяних умов, часу, місця та способу перетину кордону/транспортування 

до місця призначення).

4. Інформація щодо ситуації експлуатації (умови перебування та роботи, методи та форми 

примусу, спосіб визволення із ситуації торгівлі людьми).

5. Чи не було повторним потрапляння у ситуацію торгівлі людьми (інформація щодо 

можливого попереднього досвіду перебування у ситуації торгівлі людьми) тощо.

Після проведення співбесіди особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, 

ознайомлюється з опитувальним листом та підписує його. У разі незгоди із змістом опитувального 

листа така особа має право надати свої зауваження в письмовому вигляді. Після проведення 

співбесіди законний представник дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із 

сім’єю, або недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладач 

(у разі його присутності), психолог чи педагогічний працівник та адвокат ознайомлюються з 

опитувальним листом та підписують його. У разі незгоди із змістом опитувального листа зазначені 

особи мають право надати свої зауваження в письмовому вигляді.

Посадова особа, яка проводить співбесіду, оформляє розписку про нерозголошення 

відомостей, які їй стали відомі під час проведення співбесіди, за формою, затвердженою 

наказом Мінсоцполітики (від 18.06.2012 р. № 366).

У разі, коли особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, в заяві зазначила 

про потребу в наданні їй притулку, медичної, психологічної та іншої допомоги, місцева 

держадміністрація, а також інші суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми та безпосередньо виявили таку особу під час виконання своїх функціональних 

обов’язків, невідкладно здійснюють заходи щодо забезпечення надання такій особі притулку, 

медичної, психологічної та іншої допомоги.

На підставі інформації, отриманої під час проведення співбесіди, посадова особа оформляє 

протягом двох робочих днів облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, за формою, затвердженою наказом Мінсоцполітики (від 18.06.2012 р. № 366).

Без проведення співбесіди оформляється облікова картка особи, яка органами внутрішніх 

справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з торгівлею людьми, або цивільним 

позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, або особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено результатами розслідування 

відповідних органів такої держави.

Визначений структурний підрозділ залучає суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, до проведення у семиденний строк перевірки інформації, зазначеної 

в опитувальному листі, щодо її достовірності.

Місцева держадміністрація протягом двох робочих днів з дня завершення перевірки 

зобов’язана подати до Мінсоцполітики такі документи:

1) копію заяви;

2) копію документа, що посвідчує особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, або особу, яка органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою від злочину, 

пов’язаного з торгівлею людьми, або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної 

постанови чи ухвали, або особу, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, 

що підтверджено результатами розслідування відповідних органів такої держави;
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3) копію заповненого опитувального листа;

4) копію облікової картки особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або 

особи, яка органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з 

торгівлею людьми, або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, 

або особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено 

результатами розслідування відповідних органів такої держави;

5) копію заяви особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, до правоохоронних 

органів про захист своїх прав та інтересів (у разі звернення) або копію повідомлення (заяви) 

посадової особи до правоохоронних органів про виявлений факт торгівлі людьми;

6) копію зауважень особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, чи 

законного представника дитини, яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або 

недієздатної особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, перекладача, психолога 

чи педагогічного працівника та адвоката до змісту опитувального листа (у разі наявності);

7) інші документи та матеріали щодо наявності підстав для встановлення статусу (копії 

проїзних документів, довідку про порушення кримінальної справи, довідку про перетин 

державного кордону, медичні висновки тощо).

Зазначені документи розглядаються Мінсоцполітики протягом п’яти робочих днів від дати 

їх реєстрації. За результатами розгляду Мінсоцполітики надсилає місцевій держадміністрації 

листа про встановлення статусу або відмову в його встановленні з обґрунтуванням причин 

такої відмови.

Підставами для встановлення статусу є:

1) укладення незаконної угоди щодо особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми;

2) вербування, переміщення, переховування, передача або одержання особи, яка вважає 

себе постраждалою від торгівлі людьми, з метою експлуатації, у тому числі сексуальної, шляхом 

обману, шахрайства, шантажу, її уразливого стану або застосування чи погрозою застосування 

насильства з використанням службового становища або матеріальної чи іншої залежності від 

іншої особи;

3) документи та матеріали, що зібрані під час проведення перевірки і підтверджують 

можливість встановлення статусу.

Невідповідність інформації, наданої особою, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, та інформації, зібраної під час проведення перевірки, є підставою для відмови у 

встановленні статусу.

У разі встановлення статусу особі, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, або 

особі, яка органами внутрішніх справ чи судом визнана потерпілою від злочину, пов’язаного з 

торгівлею людьми, або цивільним позивачем у справі на підставі винесеної постанови чи ухвали, 

або особі, яка постраждала від торгівлі людьми на території іншої держави, що підтверджено 

результатами розслідування відповідних органів такої держави, посадова особа протягом 

п’яти робочих днів з дня надходження листа Мінсоцполітики видає такій особі довідку про 

встановлення статусу. Форму довідки затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 

23.05.2012 р. № 417.

Довідка про встановлення статусу реєструється в журналі реєстрації видачі довідок про 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, форму якого затверджено 

наказом Мінсоцполітики (від 18.06.2012 р. № 366).

Загальний строк проведення процедури встановлення статусу особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми, не може перевищувати місячний строк з дня проведення співбесіди з особою 

у місцевій державній адміністрації. 

Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має право на одержання 

одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством порядку. Порядок виплати 

одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, затверджено 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 р. № 660. Цей аспект допомоги буде 

детальніше розглянутий в коментарі до ст. 16.
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Після отримання іноземцем або особою без громадянства довідки про встановлення 

статусу довідка про звернення для встановлення статусу втрачає чинність.

Статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, надається строком до двох років та може 

бути продовжений за рішенням Мінсоцполітики не більш як на один рік. Для продовження 

зазначеного строку місцева держадміністрація подає до Мінсоцполітики відповідне письмове 

обґрунтування. У разі прийняття рішення про продовження такого строку до довідки про 

встановлення статусу вносяться відповідні відомості.

У разі прийняття рішення про відмову у встановленні статусу місцева держадміністрація 

протягом п’яти робочих днів повідомляє особу, яка вважає себе постраждалою від торгівлі 

людьми, про його прийняття. Таке рішення може бути оскаржене в судовому порядку.

Усі документи щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

подані місцевою державною адміністрацією, разом з копією листа – рішення про встановлення 

або відмову у встановленні такого статусу, зберігаються в Мінсоцполітики протягом п’яти років 

з дати завершення терміну дії довідки про встановлення особі відповідного статусу.

Втрата статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, настає у разі закінчення строку 

дії статусу, на який його було встановлено або продовжено відповідно до ч. 5 ст. 15.

Позбавлення статусу здійснюється у разі його встановлення на підставі поданих завідомо 

неправдивих відомостей або недійсних документів, що мали істотне значення для його 

встановлення. У такому випадку особа, яку позбавлено статусу, відшкодовує виплачену їй 

одноразову матеріальну допомогу та всі витрати, пов’язані з наданням їй послуг.

Особи, які подали такі відомості або документи, можуть бути притягнені до відповідальності 

згідно із законодавством. 
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У коментованій нормі надано основний перелік прав особи, що набула статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі людьми. Аналіз норми дає підстави стверджувати, що перелік прав, 

виходячи з особливого статусу особи, дещо ширший, ніж в інших осіб, що постраждали від 

вчинення щодо них будь якого іншого злочину, і є більш конкретизованим.

Права людини, як і будь-яке інше явище, характеризується певними кількісними та 

якісним показниками. Якісні показники висвітлюють зміст прав людини, а кількісні – обсяг 

таких прав. Поняття змісту прав людини та поняття обсягу прав людини представлене, 

наприклад, у ст. 22 Конституції України. Зокрема, ч. 3 цієї статті встановлює, що при прийняті 

нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу 

існуючих прав людини. По суті права людини – це певні можливості людини діяти певним 

чином чи утримуватися від певних дій задля задоволення своїх потреб та інтересів. Отже зміст 

прав особи можна визначити як умови та засоби, які складають можливості людини, необхідні 

Стаття 16. Права особи, яка постраждала від торгівлі людьми
1. Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право 

назабезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне одержання: 
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа; 
2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; 
3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі відсутності житла, 

взакладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, 
який уразі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, 
зокрема узв’язку з участю особи в якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі; 

4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у 
порядку,встановленому Цивільним кодексом України;

5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом МіністрівУкраїни; 
6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку. 
2. Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала 

відторгівлі людьми на території України, крім передбачених частиною першою цієї статті прав, 
маєтакож право на: 

1) безоплатне отримання послуг перекладача;
2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може бути продовжено 

уразі необхідності, зокрема у зв’язку з їхньою участю в якості постраждалих або свідків 
укримінальному процесі; 

3) постійне проживання на території України в порядку, встановленому законодавством. 
3. Довідка про статус особи,  яка  постраждала  від  торгівлі людьми,   є   підставою   для  

реєстрації  в  центральному  органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 
реєстрації фізичних осіб.{  Частина третя статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом 

N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }
4. Якщо у суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 

існуютьобґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або 
свободі танедоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми та є іноземцем або 
особою безгромадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження 
після завершеннястроку її перебування в Україні, в установленому порядку цій особі може бути 
продовжено статусособи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання 
дозволу на перебуванняна території України до припинення таких обставин. 

5. Особа, якій надано право на перебування в Україні відповідно до частини четвертої 
цієїстатті та яка безперервно проживала на території України протягом трьох років з 
днявстановлення їй статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на 
отриманнядозволу на імміграцію в порядку, встановленому законодавством. 

6. Надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми, не залежить від: 
1) звернення такої особи до правоохоронних органів та її участі у кримінальному процесі; 
2) наявності у такої особи документа, що посвідчує особу.
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для задоволення потреб її існування та розвитку. У свою чергу, обсяг прав людини – це їх 

суттєва властивість, яка відображається показниками відповідних можливостей, виражених у 

певних одиницях виміру. Одиниці виміру обсягу прав людини не можуть бути універсальними, 

однозначними, однорідними для всіх і будь-яких прав людини. Характер таких одиниць виміру 

зумовлюється, насамперед, змістом можливостей, які відображені відповідними правами, а 

також особливостями носіїв (суб’єктів) прав та специфікою об’єктів цих прав.

Права особи можна розрізняти за змістом (характером) потреб, що цими правами 

забезпечуються:

• фізичні (життєві) права – це можливості особи, необхідні для її фізичного існування, 

для задоволення її біологічних, матеріальних потреб (зокрема, право на життя, фізичну 

недоторканність, безпечне природне середовище, житло, соціальний захист);

• особистісні права – це можливості збереження, розвитку й захисту морально-

психологічної індивідуальності особи, її світогляду та духовності (зокрема, право на ім’я, честь 

та гідність, свободу думки і слова);

• культурні (гуманітарні) права – можливості збереження та розвитку етнічно-національної 

самобутності, доступу до знань та інших духовних здобутків людства, до їх засвоєння, 

використання та участі у подальшому примноженні (зокрема, право на освіту, користування 

надбаннями культури і мистецтва, наукову, технічну і художню творчість, авторські права);

• економічні права – це можливості особи реалізовувати свої здібності, здобувати своєю 

працею засоби для існування, беручи участь у виробництві, розподілі й наданні матеріальних 

чи інших благ (зокрема, право на здобуття професії, вибір і здійснення трудової або іншої 

діяльності, сприятливі умови та справедливу оплату праці);

• політичні права – можливості людини брати участь у суспільному (державному й громадському) 

житті, впливати на діяльність різноманітних державних органів, а також громадських об’єднань 

насамперед політичного спрямування (зокрема, право на юридичну правосуб’єктність; участь у 

формуванні представницьких органів державної влади та місцевого самоврядування).

До змісту суб’єктивного права в науковій літературі включається: 1) можливість особи вільно 

користуватися соціальними благами в межах, установлених правом; 2) можливість вимагати 

виконання кореспондуючих даному праву обов’язків місцевих державних адміністрацій та 

правоохоронних органів; 3) можливість звернутися за захистом свого суб’єктивного права.

Згідно ч.1 коментованої статті, особа має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, 

а також на безоплатне одержання: 

1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа;

2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної допомоги; 

3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та в разі відсутності житла – 

в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, на строк до трьох місяців, 

який у разі необхідності може бути продовжено за рішенням місцевої державної адміністрації, 

зокрема у зв’язку з участю особи у кримінальному процесі як постраждалого або свідка; 

4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її заподіяли, у 

порядку, встановленому Цивільним кодексом України; 

5) одноразової матеріальної допомоги в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. Цей перелік прав стосується фізичних, економічних та особистісних прав людини.

Першим із згадуваних прав є право на забезпечення особистої безпеки. За загальним 

визначенням безпека – це стан, коли кому-небудь чи чому-небудь ніщо не загрожує, а з 

юридичної точки зору безпека – це стан захищеності життєво важливих інтересів особи. 

Безпека – це гарантія, необхідна умова життєдіяльності особи, що дозволяє їй зберігати та 

збільшувати духовні та матеріальні цінності; це відсутність небезпеки та загрози. 

У літературі визначається, що інститут юридичної безпеки включає в себе два аспекти: по-

перше, юридичний захист життєво важливих інтересів особи; по-друге, захищеність життєво 

важливих інтересів особи від загроз, які виникають у сфері юридичних правовідносин (в 

тому числі й у сфері кримінально-правових відносин, пов’язаних з торгівлею людьми). Тому 

забезпечення особистої безпеки особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відбувається 
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у двох напрямах: перший – закріплення цього права в законодавстві; другий – визначення 

порядку його реалізації.

Таким чином, особиста безпека – це гарантія від посягань з боку будь-кого. Право на 
особисту безпеку характеризується як право на особисту недоторканність, тобто це юридично 

забезпечена можливість особи розпоряджатися собою без перешкод, на свій власний розсуд, і 

припиняти будь-які протиправні дії, що обмежують її особисту свободу. Також це право людини 

на тілесну, статеву і психологічну захищеність від будь-якого неправомірного посягання.

Вказаному праву кореспондує обов’язок осіб, що оточують громадянина, не посягати на 

його особистість шляхом фізичного, психологічного, юридичного та іншого впливу, якщо 

можливість такого впливу прямо не передбачена законом. 

Коментована стаття містить загальну заборону щодо будь-яких форм фізичного чи 

психічного тиску на особу. Дане положення базується на нормі, що задекларована в ст. 28 

Конституції України, де вказано, що ніхто не може бути підданий катуванню, жорстокому, 

нелюдському або такому, що принижує його гідність, поводженню чи покаранню. Жодна 

людина без її вільної згоди не може бути піддана медичним, науковим чи іншим дослідженням. 

Наведена конституційна норма є відтворенням положень, які містяться у ст. 5 Загальної 

декларації прав людини (10 грудня 1948 p.), ст.ст. 7 і 10 Міжнародного пакту про громадянські 

та політичні права (16 грудня 1966 р.), ст. 3 Європейської конвенції про захист прав і основних 

свобод людини (4 листопада 1950 р.) та в ряді інших міжнародно-правових актів.

Право на особисту недоторканність, проголошене ст. 29 Конституції України, треба розуміти 

як право людини на її тілесну, статеву і психологічну захищеність від будь-якого неправомірного 

посягання на її свободу, життя, здоров’я, честь і гідність, у тому числі право не бути свавільно 

позбавленим волі. Тілесна недоторканність передбачає існування та дотримання заборон щодо 

заподіяння людині тілесних ушкоджень, побоїв або іншого застосування щодо неї фізичної 

сили (крім випадків, коли ці дії вчиняються іншою людиною, яка, зокрема, перебуває у стані 

необхідної оборони чи затримує злочинця), насильницького введення в її організм наркотичних 

засобів, сильнодіючих чи отруйних речовин тощо. Тілесна недоторканність також передбачає, 

що стосовно людини (за загальним правилом, без її згоди) забороняється втручання медичними 

методами діагностики, профілактики, лікування, примусове взяття донорської крові, органів 

та інших анатомічних матеріалів.

Статева недоторканість – це захищеність людини, яка досягла статевої зрілості, від 

незаконних змін (корекції) статевої належності, штучного переривання вагітності, штучного 

запліднення та імплантації ембріона, стерилізації тощо, а також захищеність людини, яка 

не досягла статевої зрілості, від статевих зносин, а дитини – від розпусних та їм подібних 

дій. Окремо слід виділити статеву свободу як право людини, яка досягла статевої зрілості, 

самостійно вирішувати питання про своє статеве життя.

Психологічна недоторканність передбачає захищеність людини від загроз на її адресу, 

залякування, шантажу її та інших способів придушення її волі, від різноманітних видів впливу 

на її підсвідомість, коли людина без її згоди та відома може бути змушена виконати протиправні, 

аморальні та інші дій, які вона у звичайному стані не бажала б і не стала вчинювати.

Особа, яка стала жертвою торгівлі людьми, є також суб’єктом кримінально-правових 

відносин, і якщо вона звернеться з відповідною заявою до правоохоронних органів, додатково 

має набути право на забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві. 

Відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному 

судочинстві», право на захист та забезпечення безпеки мають: працівники суду, прокурор, 

слідчий, оперативний працівник, ревізор, аудитор, працівник податкової адміністрації, усі 

учасники кримінального процесу без винятку; члени сім’ї вказаних осіб та їх близькі родичі.

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь 

у кримінальному судочинстві» (зі змінами та доповненнями) особи, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, у разі наявності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи 

майну мають право на забезпечення безпеки. Право на забезпечення безпеки за наявності 

відповідних підстав мають: а) особа, яка заявила до правоохоронного органу про кримінальне 
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правопорушення або в іншій формі брала участь чи сприяла виявленню, попередженню, 

припиненню або розкриттю кримінальних правопорушень; б) потерпілий та його представник 

у кримінальному провадженні; в) підозрюваний, обвинувачений, захисники і законні 

представники; г) цивільний позивач, цивільний відповідач та їх представники у справі про 

відшкодування шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; д) свідок; е) експерт, 

спеціаліст, перекладач і понятий; є) члени сімей та близькі родичі осіб, перелічених у пунктах 

«а» – «е» цієї статті, якщо шляхом погроз або інших протиправних дій щодо них робляться 

спроби вплинути на учасників кримінального судочинства.

Підставою для застосування заходів забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у 

кримінальному судочинстві, є дані, що свідчать про наявність реальної загрози їх життю і 

здоров’ю. Приводами для застосування заходів забезпечення безпеки можуть бути: а) заяви осіб, 

які є учасниками кримінального судочинства; б) заяви близьких родичів або членів сімей осіб, 

які беруть участь у кримінальному судочинстві; в) отримання оперативної та іншої інформації 

про наявність загрози життю і здоров’ю зазначених осіб. Рішення про застосування заходів 

щодо забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві, приймається 

тим органом, у провадженні яких знаходяться кримінальні справи про злочини, у розслідуванні 

чи судовому розгляді яких брали або беруть участь зазначені особи.

Право на повагу до гідності та честі відноситься до особистих немайнових прав, що 

забезпечують соціальне буття фізичної особи. Таке право випливає із ст. 28 Конституції 

України, де зазначено, що кожен має право на повагу до його гідності. Також про це зазначено 

в Європейській конвенції про захист прав та основних свобод людини. Цивільний кодекс 

України встановлює, що кожен має право на повагу до його гідності та честі. Гідність та честь 

фізичної особи є недоторканними. Фізична особа має право звернутися до суду з позовом про 

захист її гідності та честі (ст. 297 ЦК України). 

Але слід зауважити, що право на повагу, для того, щоб вважатись гарантованою державою 

можливістю, повинно бути забезпечено кореспондуючим обов’язком усіх інших осіб поважати 

честь та гідність певного суб’єкта. Але повага є виявом визнання певних заслуг особи, що 

формується на підставі власних переконань. А це означає, що не можна примусити особу поважати 

іншу особу, з огляду на проголошений конституційний принцип свободи думки та слова. Тому, 

доцільніше було б закріпити в даній статті право на честь та гідність, аніж право на повагу. Право на 

гідність – це особисте немайнове право фізичної особи на власну цінність як біопсихосоціальної 

істоти, а також на усвідомлення цієї цінності та усвідомлення значимості себе як особи, що відіграє 

певну соціальну роль у суспільному житті. У свою чергу, право на честь – особисте немайнове 

право фізичної особи на об’єктивну, повну та своєчасну оцінку її та її поведінки щодо дотримання 

морально-етичних та правових норм з боку суспільства, певної соціальної групи та окремих 

громадян, а також на формування цієї оцінки та користування нею. Право на повагу до гідності та 

честі може порушуватися суб’єктами протидії торгівлі людьми у зв’язку з поширеністю суспільних 

стереотипів стосовно постраждалих від торгівлі людьми, упередженого до них ставлення. 

Право на особисту безпеку тісно пов’язане з правом на інформацію, яке займає особливе місце 

серед прав жертви злочину. Це пояснюється тим, що право на інформацію є важливою гарантією 

реалізації всіх інших прав особи, оскільки будь-яка цілеспрямована діяльність людини потребує 

максимально повної та достовірної інформації про об’єкт, способи досягнення мети, про оточуючу 

обстановку. Правова інформованість особи формує її правосвідомість і є грантом реалізації 

конституційних прав і свобод. Тому вкрай важливим є закріплене у законі право на безоплатне 

одержання інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою володіє така особа.

Для забезпечення права на інформацію людини і громадянина та реалізації принципу 

гласності суттєве значення мають конституційні норми й чинне законодавство України про 

інформацію. Конституцією (ст. 34) закріплено право кожного на інформацію, гарантується 

право на свободу думки і слова, на вільне вираження своїх поглядів і переконань, право 

вільно збирати, зберігати, використовувати й поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб – на свій вибір. Ця конституційна норма відповідає положенням ст. 19 Загальної 

декларації прав людини, ст.ст. 18, 19 Міжнародного пакту про громадянські й політичні права, 
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п. 1 ст. 10 Конвенції про захист прав людини та основних свобод і тісно взаємодіє зі ст.ст. 21, 23, 

31, 32, 35 Основного Закону. 

Стосовно статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, відсутність інформації про 

її права та юридичний механізм реалізації цих прав викликає неможливість їх здійснення. 

Відповідно особа, яка постраждала від торгівлі людьми, позбавляється можливості вимагати 

встановлення справедливості шляхом відшкодування збитків, фактично вона позбавляється 

права використовувати передбачені законом засоби захисту (допомога адвоката, можливість 

клопотання, звернення до міжнародних правозахисних організацій тощо). Право постраждалої 

від торгівлі людьми особи на інформацію щодо своїх прав та можливостей передбачає обов’язок 

держави забезпечити таку особу необхідною інформацією, пов’язаною з її спеціальним статусом. 

Така інформація повинна бути надана безоплатно і мовою, якою володіє постраждала особа. 

Також особа має право на медичну, психологічну, соціальну, правову та іншу допомогу. 

Детальніше про суб’єкти, які вповноважені надавати зазначені види допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, описано в коментарі до ст.ст. 6, 7, 8 та 13 даного Закону. 

Медична допомога – процес надання медичних послуг, спрямованих на забезпечення 

профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм та отруєнь, догляду та реабілітації у 

зв’язку з цими станами, а також у зв’язку з вагітністю та пологами, що забезпечується лікарями 

або медичними сестрами, іншим професійним медичним чи технічним персоналом під 

керівництвом лікаря. Надавати медичні послуги може будь-яка зареєстрована у встановленому 

законодавством порядку юридична чи фізична особа, якій надано право на здійснення 

медичної практики (надання медичних послуг). Медичним працівником, який може надати 

необхідну медичну допомогу, є лікар або інша особа, яка у встановленому законодавством 

порядку отримала медичну освіту, відповідає встановленим кваліфікаційним вимогам та 

здійснює медичну практику в складі закладу охорони здоров’я або як самостійний суб’єкт 

підприємницької діяльності. Медична допомога включає безплатні або субсидовані медичні 

послуги або виплати, які дозволяють людям оплатити необхідні їм за станом здоров’я медичні 

послуги. 

Одним із напрямів реабілітаційної роботи з людьми, які постраждали від торгівлі людьми, 

є психологічна допомога, яка надається на добровільній основі психологами, якщо є згода 

постраждалих. Програма психологічної допомоги складається з попередньої психологічної 

оцінки стану постраждалої особи, проведення психодіагностики, індивідуального 

психологічного консультування, групової психотерапії та моніторингу психологічного стану 

протягом місяця. 

Психологічна оцінка постраждалої особи робиться на основі зібраної інформації про 

її емоційний та фізіологічний стан, виявлені нагальні потреби. У першу чергу необхідно 

звернути увагу на: можливість алкогольної та наркотичної інтоксикації, зумовленої вживанням 

психоактивних речовин (алкоголь, наркотики, ліки); рівень напруженості, роздратованості, 

нервового виснаження, дезорієнтації, аутоагресії, наявність симптомів психічних або 

неврологічних розладів. 

Психодіагностика особистості постраждалого проводиться за допомогою психологічного 

інструментарію (методики, запитальника, анкетування, спостереження тощо) та триває, в 

залежності від стану і можливостей постраждалого, від декількох днів до декількох тижнів. 

Якщо виявлені симптоми психічних розладів, постраждалий направляється на консультацію 

до лікаря-фахівця. При виявлені аддикцій (залежностей) постраждалий направляється на 

консультування та лікування до лікаря-нарколога. Результати дослідження дають можливість 

скласти індивідуальну програму психологічної допомоги для кожного постраждалого.

Індивідуальне психологічне консультування як вид психологічної допомоги надається 

постраждалим в залежності від потреби та наявного психологічного стану особи. Кількість та 

тривалість психологічних консультацій залежить від особистісних особливостей постраждалої 

особи, впливу психологічної травми, заподіяної злочином, переживання посттравматичного 

стресового розладу. Індивідуальне психологічне консультування доцільно поєднувати з 

психокорекційними та психотерапевтичними заходами.
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Групова психотерапія, як правило, спрямована на: зниження рівня негативних переживань, 

страхів, шокового стану, формування свідомої та активної життєвої позиції, вироблення адекватної 

самооцінки, набуття комунікаційних навичок, вміння планувати своє життя та бути відповідальним 

за свої вчинки. Групова психотерапія є дієвим видом психологічної допомоги, оскільки являє 

собою безперервний відкритий груповий процес, де постраждалі обмінюються інформацією, 

мають можливість одержатита надати підтримкуодне одному, відкрито обговорити свої негативні 

стани, переживання і отриманий досвід, а також обговорити реалістичні плани на майбутнє.

Отже, психологічна допомога може виявлятися у психологічному консультуванні, 

психологічній корекції і психотерапії, які є її рівнями. Вони тісно поєднані, але є певні 

відмінності, пов’язані з межами та обсягом втручання.

Перша відмінність психологічного консультування від психотерапії полягає у відмовленні 

від концепції хвороби й орієнтованість на психічно здорову особистість, частіше на її сьогодення 

і майбутнє. Психокорекція призначена як для здорових людей, у яких є проблеми, так і для людей, 

які перебувають у стані «ще не хворих, але вже не здорових», тобто людей з дезадаптованою 

поведінкою і невротичним реагуванням, що перебуває  на стадії формування. Слід визначати 

психотерапію як метод лікування, а психологічне консультування і психокорекцію як метод 

профілактики.

Психотерапія, психологічна корекція і консультування відрізняються тривалістю надання 

психологічної допомоги. Консультування є короткотривалою допомогою, психокорекція – 

середньо тривалою, а психотерапія – довготривалою допомогою, що може тривати декілька 

років. Часто  особи, які постраждали від торгівлі людьми, не мають місця, де вони могли б 

жити, ані засобів до існування, до того ж вони переважно травмовані внаслідок перенесеного 

фізичного та психічного насильства, страждають нервовими розладами або навіть психічними 

захворюваннями. Тому дуже важливим є закріплення права на психологічну допомогу особам, які 

постраждали від торгівлі людьми. До того ж, після встановлення особі статусу постраждалої від 

торгівлі людьми, місцева державна адміністрація із залученням інших суб’єктів Національного 

механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, складає 

план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Зазначений план складається 

строком до 2 років та переглядається не рідше 1 разу на квартал в залежності від прогресу 

виконання заходів та може бути продовжений на строк, необхідний для успішного виконання 

усіх заходів плану, але не більше ніж на 1 рік. За належне виконання плану реабілітації особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми, несуть відповідальність заклади допомоги таким особам. 

Під соціальною допомогою розуміється система заходів, спрямованих на повернення особи до 

активного життя та праці, відновлення соціального статусу і формування в особи якостей, 

установок щодо пристосування до умов нормальної життєдіяльності шляхом правового захисту 

і матеріального забезпечення її існування, підготовки до самообслуговування з формуванням 

здатності до пересування і спілкування, задоволення повсякденних життєвих потреб тощо. 

Частиною соціальної допомоги є допомога в грошовій або натуральній формі, призначена 

спеціально для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. На жаль, Україна не ратифікувала 

Європейську конвенцію про соціальну і медичну допомогу. Але ст. 46 Конституції України 

визначає право особи на соціальний захист за рахунок бюджетних коштів. Цей вид соціального 

забезпечення отримав назву «державна соціальна допомога».

Інші види допомоги можуть надаватися у вигляді послуг соціального обслуговування 

постраждалих від торгівлі людьми з метою подолання або пом’якшення життєвих труднощів, 

підтримку соціального статусу та повноцінної життєдіяльності; соціального супроводу, 

спрямованих на здійснення соціальної опіки, допомоги та патронажу з метою подолання 

життєвих труднощів, збереження, підвищення їх соціального статусу; соціальної реабілітації, 

спрямованих на відновлення основних соціальних функцій, психологічного, фізичного, 

морального здоров’я, соціального статусу сімей, дітей та молоді.

Крім того, постраждалим можуть надаватися:

соціально-побутові послуги – забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим 

інвентарем, гарячим харчуванням, транспортними послугами, здійснення соціально-
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побутового патронажу, соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та доставка 

медикаментів тощо; 

соціально-педагогічні послуги – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і 

потреб постраждалих від торгівлі людьми, організація індивідуального навчального, виховного 

та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності 

тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, 

заінтересованих осіб тощо; 

соціально-медичні послуги – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку 

можливих органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення 

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, тощо; 

Сукупність усієї необхідної допомоги для однієї особи формується в план реабілітації 

постраждалої особи, який складається центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

після проведення оцінки потреб. Оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу 

соціальними працівниками інформації щодо стану та життєвих обставин постраждалих осіб з 

метою визначення видів та обсягів послуг, їх впливу на процес подолання складних життєвих 

обставин. Форма, за якою проводиться оцінка потреб постраждалої особи, затверджується 

Мінсоцполітики. Після складення плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді ініціює протягом семи робочих днів проведення спільного засідання суб’єктів допомоги, 

на якому план реабілітації узгоджується та затверджується керівником центру.

Що стосується права на правову допомогу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, то 

воно базується на положеннях ст. 59 Конституції України: «Кожен має право на правову допомогу. 
У випадках, передбачених законом, ця допомога надається безоплатно. Кожен є вільним у виборі 
захисника своїх прав. Для забезпечення права на захист від обвинувачення та надання правової 
допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура». 

Відповідно до Закону Україну «Про безоплатну правову допомогу» безоплатна   правова 

допомога – правова  допомога,  що гарантується  державою  та  повністю  або  частково надається  

за рахунок  коштів  Державного бюджету України,  місцевих бюджетів та інших джерел і яка є 

гарантованою Конституцією України  можливістю   для громадянина України, іноземця, особи 

без громадянства, у тому числі біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту, отримати 

в повному обсязі безоплатну  первинну  правову  допомогу, а також можливість для певної 

категорії  осіб  отримати  безоплатну  вторинну правову допомогу у випадках, передбачених 

цим Законом. Більш детально положення щодо безоплатної правової допомоги в контексті 

забезпечення допомоги постраждалим від торгівлі людьми розглянуто в коментарі до ст. 7 

Закону України «Про протидію торгівлі людьми». 

Крім того право на правовий захист закріплений положеннями Європейської конвенції, 

ратифікованої Україною, в якій зазначено, що: «кожен має право захищати себе особисто чи 
використовувати правову допомогу захисника, обраного на власний розсуд, або – якщо він не 
має достатніх коштів для оплати правової допомоги захисника – одержувати таку допомогу 
безоплатно, якщо цього вимагають інтереси правосуддя». Рішенням Конституційного Суду 

України від 30.09.2009 р. надано роз’яснення, що право на правову допомогу – це гарантована 

державою можливість кожної особи отримати таку допомогу в обсязі та формах, визначених 

нею, незалежно від характеру правовідносин особи з іншими суб’єктами права. Для реалізації 

права на отримання правової допомоги в Україні діє адвокатура, яка покликана сприяти 

захисту прав, свобод та представляти законні інтереси громадян України, іноземних громадян, 

осіб без громадянства, юридичних осіб, подавати їм іншу юридичну допомогу. Будь-якій особі 

гарантується право вільно отримати правову допомогу в необхідному для неї обсязі та на будь-

якій стадії процесу: допиту її як свідка в органах дізнання, досудового слідства, дачі пояснень 

тим чи іншим державним органам. 

Правовою допомогою є професійна діяльність юристів, що спрямована на забезпечення 

інформованості громадян України, іноземців, осіб без громадянства про свої права, підготовку 

всіх документів, покликаних сприяти реалізації прав і свобод людини і громадянина, 

представництво громадян в усіх органах державної влади, органах місцевого самоврядування 
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України і інших держав світу, міжнародних організаціях, а також інша діяльність із захисту 

прав, свобод і законних інтересів громадян. 

Виходячи із змісту коментованої норми, правова допомога повинна надаватися виключно 

юристами – особами, що мають вищу юридичну освіту, або юридичними особами, в складі яких 

працюють юристи достатньої кваліфікації (юридичні фірми, адвокатські об’єднання, органи 

державної влади, громадські організації правозахисного спрямування тощо). Предметом 

надання правової допомоги може бути будь-яка діяльність фізичної особи з забезпечення своїх 

прав. Це може бути: допомога в судах (у межах конституційного, цивільного, господарського, 

адміністративного, кримінального процесів), в органах досудового слідства, органах, що 

здійснюють оперативно-розшукову діяльність, інших органах державної влади та органах 

місцевого самоврядування. 

Особа, постраждала від торгівлі людьми, має право на безоплатне тимчасове розміщення в 

закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми. Таке розміщення відбувається 

за бажанням постраждалої особи. Установи з надання допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми, а також умови перебування та надання послуг таким особам визначено у ст. 

17 «Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми» (див. коментар до ст. 17).

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, має також право на відшкодування моральної 

та матеріальної шкоди. Таке відшкодування відбувається за рахунок осіб, які її заподіяли, у 

порядку, встановленому Цивільним кодексом України. Під моральною шкодою потрібно 

розуміти втрати немайнового характеру внаслідок моральних чи фізичних страждань або 

інших негативних явищ, заподіяних фізичній чи юридичній особі незаконними діями чи 

бездіяльністю інших осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 23 ЦК України моральна шкода полягає: 

1) у фізичному болю та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом чи 

або іншим ушкодженням здоров’я; 

2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною 

поведінкою щодо неї самої, членів її сім’ї чи близьких родичів; 

3) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи 

пошкодженням її майна; 

4) у приниженні честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної або 

юридичної особи. 

Право на відшкодування моральної шкоди має фізична особа, честь, гідність та ділова 

репутація якої принижені, або юридична особа у зв’язку з приниженням її ділової репутації.

Відповідно до п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову практику 

в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31.03.95 р. (зі змінами та 

доповненнями) при вирішенні спору про відшкодування моральної (немайнової) шкоди 

з’ясуванню підлягають: наявність такої шкоди, протиправність діяння її заподіювача, наявність 

причинного зв’язку між шкодою і протиправним діянням заподіювача, вини останнього в її 

заподіянні. Суд, зокрема, повинен з’ясувати, чим підтверджується факт заподіяння позивачеві 

моральних чи фізичних страждань або втрат немайнового характеру, за яких обставин чи якими 

діями (бездіяльністю) вони заподіяні, в якій грошовій сумі чи в якій матеріальній формі позивач 

оцінює заподіяну йому шкоду та з чого він при цьому виходить, а також інші обставини, що 

мають значення для вирішення спору. 

Моральна шкода відшкодовується винною особою добровільно або за рішенням суду. При 

цьому не має значення чи була заподіяна потерпілому майнова шкода та чи вона відшкодована. 

При цьому також не враховується розмір такого відшкодування. Моральна шкода може 

відшкодовуватися грішми, іншим майном або в інший спосіб. За загальним правилом така шкода 

відшкодовується одноразово, якщо інше не передбачено законом чи договором. При відшкодуванні 

моральної шкоди в судовому порядку її розмір визначається судом залежно від характеру 

правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення здібностей потерпілого 

або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала моральної шкоди, 

якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших обставин, які мають 
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істотне значення. Слід зауважити, що при встановленні розміру такого відшкодування ані суд, ані 

сторони не мають жодних законодавчих передумов для його визначення. У чинному законодавстві 

не тільки не встановлено чітких методик нарахування розміру моральної шкоди, а й навіть хоча 

б нижньої чи верхньої межі, як орієнтирів. Вказано лише, що при визначенні розміру завданої 

моральної шкоди повинні враховуватися вимоги розумності та справедливості. 

У своєму рішенні суд повинен навести мотиви визначення відповідного розміру такої 

моральної шкоди. У випадках, коли межі відшкодування моральної шкоди визначаються у 

кратному співвідношенні з мінімальним розміром заробітної плати чи неоподатковуваним 

мінімумом доходів громадян, суд при вирішенні цього питання має виходити з такого розміру 

мінімальної заробітної плати чи неоподатковуваного мінімуму доходів громадян, що діють на 

час розгляду справи. Суд у своєму рішенні повинен навести мотиви визначення саме такого 

розміру моральної шкоди. 

Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на одержання одноразової 

матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Він визначений 

у Постанові від 25.07.2012 №660 «Про затвердження Порядку виплати одноразової матеріальної 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми».

Матеріальна допомога виплачується особі, якій встановлено статус постраждалої від 

торгівлі людьми. Виплата матеріальної допомоги здійснюється органами праці та соціального 

захисту населення одноразово в розмірі прожиткового мінімуму для відповідної категорії осіб 

(діти віком до шести років, діти віком від шести до 18 років, працездатні особи, особи, які 

втратили працездатність), установленого на момент звернення особи по матеріальну допомогу.

Для отримання матеріальної допомоги особа або законний представник дитини, яка 

постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи подає органові 

праці та соціального захисту населення за місцем проживання (перебування) зазначеної 

особи такі документи: заяву за формою, затвердженою Мінсоцполітики; копію довідки про 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми; копію документа, що 

посвідчує особу; копію документа, що підтверджує непрацездатність особи (у разі потреби). 

Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, 

заповнює заяву з перекладачем.

У заяві про надання одноразової матеріальної допомоги зазначається: прізвище, ім’я, по 

батькові заявника; місце проживання або перебування; дата подання заяви та підпис заявника. 

У разі необхідності також зазначаються прізвище та ініціали перекладача, його/її підпис. 

Підписуючи заяву особа також має дати згоду на обробку її персональних даних відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних». Заява пишеться на ім’я голови місцевої 

державної адміністрації. У випадку, коли постраждалою особою є дитина, таку заяву підписує 

її законний представник. Письмова відповідь про надання/відмову у наданні одноразової 

матеріальної допомоги вручається особисто заявнику, уповноваженій заявником особі під 

розписку або може бути надіслана поштою.

Орган праці та соціального захисту населення формує особову справу, яка зберігається 

протягом трьох років після виплати матеріальної допомоги.

Матеріальну допомогу може отримати уповноважена особа, законний представник дитини, 

яка постраждала від торгівлі людьми і розлучена із сім’єю, або недієздатної особи.

Виплата матеріальної допомоги здійснюється згідно з відомістю, яка складається органом 

праці та соціального захисту населення за формою, затвердженою Мінсоцполітики, через 

державне підприємство поштового зв’язку або шляхом перерахування коштів на особистий 

банківський рахунок.

Витрати на оплату послуг державного підприємства поштового зв’язку, пов’язаних з 

виплатою матеріальної допомоги, здійснюються за рахунок коштів державного бюджету 

відповідно до заявки органу праці та соціального захисту населення.

Матеріальна допомога виплачується особі не пізніше одного місяця з дня її звернення до 

органу праці та соціального захисту населення у межах коштів, передбачених у державному 

бюджеті на такі цілі.
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Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на безоплатне одержання допомоги 

у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну підготовку. Кожна особа наділена 

правом на працю (ст. 43 Конституції України), тобто вона повинна мати можливість заробляти собі 

на життя працею, яку обирає вільно або на яку вільно погоджується. Працевлаштування – це процес 

підшукування необхідної роботи, підготовки до неї та влаштування на цю роботу. Розрізняють 

працевлаштування в широкому й вузькому розумінні. У широкому розумінні – це процес будь-

якого влаштування на роботу, у тому числі й самостійного, і за допомогою служби зайнятості. 

У вузькому розумінні працевлаштування – це діяльність відповідних державних органів зі 

сприяння громадянам України у відшуканні потрібної роботи й улаштуванні на неї, включаючи 

й процеси професійної підготовки, перепідготовки та ін. Саме такої допомоги потребують 

особи, які постраждали від торгівлі людьми. Підприємства, що активно сприяють зайнятості, 

отримують пільги щодо податків та інших платежів до бюджету згідно зі ст. 20 Закону України 

«Про зайнятість населення».

Практична допомога в працевлаштуванні громадян надається державною службою 

зайнятості, до складу якої входять Державний центр зайнятості Міністерства праці і соціальної 

політики України; Республіканський (Автономної Республіки Крим) центр зайнятості; 

обласні, районні, міжрайонні, міські та районні в містах центри зайнятості. Крім цих органів 

до державної служби зайнятості входять також: а) центри професійної орієнтації; б) навчальні 

заклади професійної підготовки незайнятого населення; в) інформаційно-обчислювальні 

центри; г) територіальні та спеціалізовані бюро зайнятості; ґ) центри трудової реабілітації 

населення.

Право на освіту базується на ст. 53 Конституції України. У цій статті уточнюється, що право 

на освіту полягає у тому, що:

1) повна загальна середня освіта є обов’язковою;

2) громадяни мають право безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних 

навчальних закладах на конкурсній основі;

3) дошкільна, повна загальна середня, професійно-технічна, вища освіта в державних і 

комунальних навчальних закладах є доступними і безоплатними у тій мірі, в якій це здатна 

забезпечити держава;

4) держава забезпечує розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 

професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання;

5) держава забезпечує надання державних стипендій та пільг учням і студентам;

6) громадянам, які належать до національних меншин, відповідно до закону гарантується 

право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних 

навчальних закладах або через національні культурні товариства.

Освіта – це основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного 

розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та 

найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання 

високих моральних якостей. Однією з правових гарантій права на освіту є встановлення 

кримінальної відповідальності за незаконну відмову у прийнятті до навчального закладу будь-

якої форми власності і за незаконну вимогу оплати за навчання у державних чи комунальних 

навчальних закладах (ст. 183 Кримінального кодексу України (Порушення права на отримання 

освіти)).

Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми на території України, має також право на безоплатне отримання послуг 

перекладача. Перекладачем може бути будь-яка дієздатна особа, яка володіє мовами, знання яких 

є необхідним для перекладу. Місцеві державні адміністрації повинні забезпечити іноземців та 

осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми, компетентними та кваліфікованими 

перекладачами до та під час усіх кримінальних, цивільних, адміністративних процесів, у яких особа, 

яка постраждала від торгівлі людьми, виступає в ролі потерпілого, обвинуваченого, позивача, 

відповідача, свідка, іншого учасника процесу. А також забезпечити доступ потерпілої особи до 

копій усіх документів по справі, які перекладені на її рідну мову або мову, яку вона розуміє.
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Згідно з чинним законодавством України особам, що беруть участь у справі і не володіють 

мовою, якою провадиться судочинство, забезпечується право робити заяви, давати показання, 

заявляти клопотання, знайомитися з усіма матеріалами справи, виступати в суді рідною мовою 

або користуватися послугами перекладача (ч. 3 ст. 29 КПК, ч. 4 ст. 14 Закону України «Про 

засади державної мовної політики» тощо).

Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка постраждала від 

торгівлі людьми на території України, мають право на тимчасове перебування в Україні строком 

до трьох місяців, який може бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв’язку з їх участю 

як постраждалих або свідків у кримінальному процесі. У такому випадку іноземці та особи без 

громадянства вважаються такими, що перебувають в Україні на законних підставах. Положення 

про продовження строку перебування спирається на ст. 17 Закону України «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства», згідно з якою іноземцю або особі без громадянства, 

які на законних підставах перебувають на території України, може бути продовжено строк 

перебування (за наявності законних підстав).

В жовтні 2012 року до пункту 3 статті 16 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», 

так саме як і до низки інших статей, які прописують права іноземних громадян, які постраждали 

від торгівлі людьми на території України,  були внесені зміни, які поміняли порядок реєстрації 

іноземців, які отримали довідку, що підтверджувала факт звернення за встановленням статусу особи 

постраждалої від торгівлі людьми. Як вже зазначалось у коментарі до статті 14 Закону, реєстрація 

має відбуватися в центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

реєстрації фізичних осіб. До внесення змін реєстрація мала відбуватися в територіальних органах 

спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань міграції. 

Документи про продовження строку перебування в Україні оформляються на підставі 

письмових звернень іноземця або особи без громадянства та подаються не пізніш як за три 

робочих дні до закінчення встановленого строку їх перебування на території України.

Продовження строку перебування на території України здійснюється Державною 

міграційною службою України.

Окрім права на тимчасове перебування в Україні іноземець та особа без громадянства, 

якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, має право на постійне 

проживання на території України в порядку, встановленому законодавством. 

Для оформлення постійного проживання на території України названі категорії осіб 

повинні отримати статус іммігранта (отримати право на постійне проживання в Україні), для 

цього необхідно отримати дозвіл на імміграцію. Згідно із Законом України «Про імміграцію» 

дозвіл на імміграцію видається в рамках квоти імміграції (гранична кількість іноземців та 

осіб без громадянства, яким передбачено надати дозвіл на імміграцію протягом календарного 

року). Термін розгляду заяви про отримання дозволу на імміграцію не може перевищувати 1 

рік з дня її подачі. Після того, коли іноземець або особа без громадянства отримали дозвіл на 

імміграцію, необхідно звернутися в дипломатичне представництво або консульську установу 

України для отримання імміграційної візи, яка діє протягом року. 

Після цього іноземець або особа без громадянства повинні звернутися до підрозділів 

Державної міграційної служби за місцем проживання із заявою про видачу посвідчення на 

право постійного проживання в Україні. До заяви необхідно додати копію паспорта заявника 

з проставленою імміграційною візою та копію рішення про надання дозволу на імміграцію. 

Протягом тижня з моменту подачі заяви про видачу посвідчення на право постійного 

проживання в Україні, заявнику видається посвідчення на право постійного проживання в 

Україні. Посвідка на постійне проживання – документ, що підтверджує право іноземця або 

особи без громадянства на постійне проживання в Україні. Після отримання даного посвідчення 

іноземець отримує статус іммігранта. Це дає право працювати на Україні без отримання дозволу 

на працевлаштування, можливість отримувати візи в інші країни в українських посольствах і 

консульствах, і крім того, відсутній обов’язок періодичної реєстрації в міграційній службі. 

Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є підставою для реєстрації 

в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з 
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питань міграції за місцем проживання особи, яка постраждала від торгівлі людьми. Довідка про 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми видається на бланку місцевої 

державної адміністрації, та містить дані про особу, яка постраждала від торгівлі людьми, 

термін дії довідки та права постраждалої від торгівлі людьми особи, і обов’язково засвідчується 

гербовою печаткою місцевої державної адміністрації. Положення щодо реєстрації іноземців 

та осіб без громадянства закріплено у ст. 16 Закону України «Про правовий статус іноземців та 

осіб без громадянства». Згідно з цією статтею при реєстрації іноземців та осіб без громадянства, 

які перебувають на території України, робиться відмітка про реєстрацію іноземця або особи без 

громадянства в паспортному документі та/або імміграційній картці або інших передбачених 

законодавством України документах. Вона дійсна на всій території України незалежно від 

місця перебування чи проживання іноземця або особи без громадянства на території України. 

Якщо у суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, існують 

обґрунтовані підстави вважати, що життю, фізичному чи психічному здоров’ю або свободі 

та недоторканності особи, яка постраждала від торгівлі людьми та є іноземцем або особою 

без громадянства, загрожуватиме небезпека у разі повернення її в країну походження після 

завершення строку її перебування в Україні, в установленому порядку цій особі може бути 

продовжено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, що є підставою для одержання 

дозволу на перебування на території України до припинення таких обставин. Однак, тут варто 

зауважити, що ці повноваження не прописані ні в самому Законі, ні в нормативно-правових 

актах будь-якого із суб’єктів протидії торгівлі людьми. 

Якщо особа, якій надано право на перебування в Україні у зв’язку з загрозою небезпеки у 

разі повернення її в країну походження і в установленому порядку продовжено статус особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми, і вона безперервно проживала на території України 

протягом трьох років з дня встановлення їй статусу, у такому разі вона має право на отримання 

дозволу на імміграцію в порядку, встановленому законодавством. Це питання регулюється 

Законом України «Про імміграцію», відповідно до цього закону дозвіл на імміграцію – це 

рішення спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань імміграції 

та підпорядкованих йому органів, що надає право іноземцям та особам без громадянства на 

імміграцію. І спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 

імміграції є Державна міграційна служба України. 

У цій статті закріплено важливе положення, згідно з яким надання допомоги особі, яка 

постраждала від торгівлі людьми, не залежить від звернення такої особи до правоохоронних органів 

та її участі у кримінальному процесі, а також наявності у такої особи документа, що посвідчує особу. 

Відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми (постанова Кабміну від 22.08.2012 № 783), у разі коли постраждала особа не зверталася та 

не бажає співпрацювати з органами внутрішніх справ, відповідний підрозділ місцевої державної 

адміністрації подає до органу внутрішніх справ інформацію про вчинення злочину з поміткою 

про відмову особи співпрацювати з відповідними органами. Орган внутрішніх справ розглядає 

зазначену інформацію та здійснює в установленому законодавством порядку відповідні заходи. 

Відсутність звернення особи до правоохоронних органів не впливає на присудження статусу 

особи, постраждалої від торгівлі людьми, і відповідно на можливість отримання допомоги. 

У разі відсутності у постраждалої особи документів, що посвідчують особу, відповідний 

підрозділ звертається до територіального органу або підрозділу ДМС, який терміново здійснює 

заходи щодо відновлення або видачі таких документів. Якщо постраждалою особою є іноземець 

або особа без громадянства, відповідальний підрозділ протягом двох робочих днів з дня 

звернення такої особи письмово повідомляє про неї територіальний орган або підрозділ ДМС.

Територіальний орган або підрозділ ДМС у разі відсутності у постраждалої особи, якою 

є іноземець або особа без громадянства, документів, що підтверджують її громадянство, 

підданство або країну постійного проживання чи право на постійне проживання на території 

відповідної країни, надсилає до країни походження такої особи запит щодо встановлення її 

особи та підтвердження громадянства або підданства, про результати розгляду якого інформує 

відповідальний підрозділ.
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8. Робочий зошит щодо надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 

–  К., 2012. – 69 с.

Норми даної статті спрямовані на забезпечення реалізації прав на захист та допомогу у 

відповідних спеціалізованих закладах допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. 

Її положення відповідають як вимогам міжнародно-правових актів у сфері протидії торгівлі 

людьми (Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, Конвенція ООН 

про права дитини, Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо 

жінками і дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй 

проти транснаціональної організованої злочинності), так і положенням національного 

законодавства, спрямованого на протидію торгівлі людьми (Закон України «Про соціальну 

роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», Закон України «Про соціальні послуги», Закон України 

«Про охорону дитинства», Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні 

установи для дітей», Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний план дій 

щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини» на період до 2016 року», Указ Президента 

України «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», Указ Президента України «Про 

питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні» та ін.).

Як указано в ст. 1 Закону, що коментується, особою, яка постраждала від торгівлі людьми, 

є будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно 

Стаття 17. Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми 

1. З метою забезпечення реалізації прав, передбачених цим Законом, особи, які постраждали 
від торгівлі людьми, можуть бути направлені до одного з діючої мережі центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді, центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

2. З метою надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, вони можуть 
влаштовуватися до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей 
з метою надання психологічної допомоги та забезпечення реабілітації у порядку, встановленому 
законодавством. 

3. Умови перебування та надання послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми, 
діючою мережею центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів соціально-психологічної 
реабілітації дітей та притулків для дітей регулюються положеннями про зазначені заклади.
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до положень Закону. Дитиною ж, у свою чергу, визнається будь-яка фізична особа віком до 

18 років.

У разі виявлення будь-яким із суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, особи, щодо якої є підстави вважати, що вона постраждала від торгівлі людьми, 

цей суб’єкт визначає потреби особи та в разі необхідності направляє її до закладу, органу чи 

установи, які можуть задовольнити ці потреби.

Як уже раніше було вказано, Кабінетом Міністрів України було затверджено Постанову 

«Про Порядок взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми». 

Цей Порядок визначає механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, процедуру здійснення ними заходів щодо надання допомоги та захисту 

осіб, які постраждали від торгівлі людьми. До суб’єктів такої взаємодії належать суб’єкти, 

визначені п.п. 2–5 ч. 1 та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про протидію торгівлі людьми». Завдання із 

забезпечення взаємодії суб’єктів покладаються на відповідний структурний підрозділ місцевої 

держадміністрації та відповідальну посадову особу, що визначаються згідно з Порядком 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженим Постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417.

Суб’єкт, якому в результаті його діяльності стало відомо про постраждалу особу, за згодою 

такої особи або її законного представника направляє постраждалу особу до відповідного 

структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем перебування особи (далі – 

відповідальний підрозділ).

У разі, коли постраждалою особою є дитина, суб’єкт невідкладно повідомляє про неї відповідну 

службу у справах дітей та орган внутрішніх справ. Усі дії щодо такої дитини здійснюються 

відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо захисту прав дитини. Служба у справах 

дітей здійснює заходи щодо захисту прав дитини та направляє її у разі потреби до притулку для 

дітей служби у справах дітей або центру соціально-психологічної реабілітації дітей.

За зверненням постраждалої особи або її законного представника посадова особа інформує 

особу про можливість отримання допомоги, види такої допомоги, умови та порядок їх 

надання. Для отримання допомоги постраждала особа за місцем перебування подає до місцевої 

держадміністрації заяву про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, 

в установленому законодавством порядку. Після отримання заяви про встановлення статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа направляє постраждалу особу до 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем перебування для проведення оцінки 

її потреб та отримання юридичних, психологічних, медичних, медико-консультативних та 

інших послуг. У разі, коли постраждала особа потребує тимчасового притулку, відповідальний 

підрозділ направляє таку особу до територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) або центру соціально-психологічної допомоги.

Якщо постраждала особа не може бути розміщена в зазначеному закладі у зв’язку з 

відсутністю вільних місць або з інших причин, а також у разі відсутності такого закладу в 

регіоні, відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські або міжнародні організації, 

які можуть надати такій особі послуги з розміщення.

Враховуючи положення коментованої норми, а також ст. 1 Закону України «Про протидію 

торгівлі людьми», закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, слід 

визнавати:

- центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

- територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

- центри соціально-психологічної реабілітації дітей;

- притулки для дітей;

Центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відповідно до ст. 17 Закону України «Про 

соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», утворюються, реорганізуються і ліквідуються 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, належать до сфери їх 

управління і підпорядковуються відповідно органу виконавчої влади чи виконавчому органу 

міської, селищної, сільської ради.
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Відповідно до Типового положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, 

такі центри є спеціальними закладами, що забезпечують організацію та проведення у відповідній 

територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги.

Мережа центрів складається з республіканського (Автономної Республіки Крим), 

обласних, Київського та Севастопольського міських районних, міських, районних у містах, 

селищних та сільських центрів. 

Основною метою діяльності центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, 

дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги. 

Основними принципами діяльності центрів є законність, дотримання і захист прав 

людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних 

та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних 

дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

Територіальні центри соціального обслуговування, відповідно до Типового положення про 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), утворюються 

для здійснення соціального обслуговування та надання соціальних послуг громадянам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем 

проживання, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування. Відповідно до 

Переліку соціальних послуг, умов та порядку їх надання територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) надає: соціально-побутові, психологічні, 

соціально-педагогічні, соціально-медичні послуги соціально-економічні послуги, юридичні 

послуги, інформаційні та інші соціальні послуги, перелік, умови та порядок надання 

яких визначають, у разі потреби, місцеві органи виконавчої влади або органи місцевого 

самоврядування, що утворили територіальний центр.

Слід зазначити, що положеннями, якими врегульовано діяльність центрів соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді та територіальних центрів соціального обслуговування, робота 

з такою категорією, як постраждалі від торгівлі людьми, окремо не визначена. Відповідно до 

чинного законодавства робота з постраждалими від торгівлі людьми здійснюється в рамках 

роботи з категоріями осіб, що опинилися в складних життєвих обставинах. Крім того, існують 

певні обмеження щодо доступу до послуг зазначених закладів. Так, наприклад, відповідно 

до Типового положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) право на соціальне обслуговування (отримання соціальних послуг) в 

територіальному центрі на платній та безоплатній основі мають такі категорії населення: 

- громадяни похилого віку (жінки та чоловіки, яким виповнилось відповідно 55 та 60 

років), інваліди (яким виповнилося 18 років і старше); хворі (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше чотирьох місяців), які не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, 

затвердженому МОЗ (далі – непрацездатні громадяни);

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, 

зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійними лихами, 

катастрофами (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сім’ї за останні шість календарних 

місяців, що передують місяцю звернення, нижче встановленого законодавством прожиткового 

мінімуму (далі – малозабезпечені особи).

Така категорія, як постраждалі від торгівлі людьми, не входить до зазначеного переліку, 

тому доцільним є внесення відповідних змін до положень, що регулюють діяльність зазначених 

закладів з метою їх приведення у відповідність до норм Закону.

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, відповідно до Типового положення про 

центр соціально-психологічної реабілітації дітей, виступають закладами соціального захисту, 



107 

що створюються для тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей віком від 3 до 

18 років, які опинились у складних життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної, 

психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.

Основними завданнями центру є:

- надання дітям комплексної соціальної, психологічної, педагогічної, медичної, правової 

та інших видів допомоги;

- проведення психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб 

кожної дитини;

- створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки;

- сприяння формуванню у дітей власної життєвої позиції для подолання звичок асоціальної 

поведінки;

- здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та можливостей;

- розроблення рекомендацій з питань соціально-психологічної адаптації дітей для 

педагогічних та соціальних працівників і батьків.

До центрів приймаються діти, які перебувають у складних життєвих обставинах, переведені 

з притулку для дітей, залишилися поза сімейним оточенням, зазнали насильства і потребують 

соціально-психологічної допомоги.

Прийняття дітей до центрів здійснюється за результатами психолого-медико-педагогічної 

консультації, що здійснюється на підставі направлення відповідної служби у справах дітей, 

за клопотанням органів опіки та піклування, органів управління освітою, у справах сім’ї та 

молоді, центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, кримінальної міліції у справах дітей 

органів внутрішніх справ, притулків для дітей, батьків.

Дитина може перебувати в центрі протягом часу, необхідного для її реабілітації, але не 

більше ніж 9 місяців у разі стаціонарного перебування та 12 місяців – денного перебування. 

Строк перебування дитини у центрі визначається психолого-медико-педагогічною комісією за 

погодженням з відповідною службою у справах дітей.

Дитина може особисто звертатися за допомогою до центру цілодобово. У такому разі 

протягом трьох днів вона направляється до притулку для дітей у супроводі працівника центру 

або залишається в ньому.

Після вибуття дитини з центру відповідна служба у справах дітей у місячний строк інформує 

центр про подальше влаштування дитини, необхідність соціального супроводу дитини, сім’ї.

Притулки для дітей. Відповідно до Типового положення про притулок для дітей служби 

у справах дітей, притулок для дітей служби у справах дітей відповідної місцевої державної 

адміністрації – це заклад соціального захисту, створений для тимчасового перебування у ньому 

дітей віком від 3 до 18 років. Діти можуть перебувати в притулку протягом часу, необхідного для 

їх подальшого влаштування, але не більш як 90 діб.

До терміну перебування дітей у притулку не входить час їх перебування на оздоровленні, 

лікуванні або обстеженні у закладах охорони здоров’я, а також період карантину, оголошеного 

органами охорони здоров’я у разі наявності інфекційного захворювання у притулку. Про такі 

факти в журналі обліку дітей робиться відповідний запис. Після повернення дітей з лікувального 

закладу до притулку їх повторна реєстрація не провадиться.

Основними завданнями притулків для дітей є соціальний захист дітей, які опинились у 

складних життєвих обставинах, залишили сім’ї, навчальні заклади; створення належних житлово-

побутових і психолого-педагогічних умов для забезпечення нормальної життєдіяльності дітей, 

надання їм можливості навчатися, працювати та змістовно проводити дозвілля. 

Притулки для дітей утворюються, реорганізуються та ліквідуються відповідно до 

соціальних потреб відповідного регіону Радою міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у містах Києві 

та Севастополі державними адміністраціями, виконавчими органами міських, районних у 

містах рад і підпорядковуються відповідній службі у справах дітей. Притулки для дітей можуть 

також створюватися за погодженням із службами у справах дітей підприємствами, установами 

та організаціями незалежно від форм власності, громадськими організаціями та громадянами.
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Відповідно до п.13 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 783 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми» у разі, коли постраждала особа потребує тимчасового притулку, відповідальний 

підрозділ може направити таку особу до центру соціально-психологічної допомоги. Як 

зазначено у Типовому положенні про центр соціально-психологічної допомоги, основними 

завданнями центру є надання невідкладної комплексної допомоги (психологічних, 

соціально-побутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і 

юридичних послуг тощо) особам, які опинилися у складних життєвих обставинах, що 

сприятиме якнайшвидшому їх поверненню до нормальних умов життєдіяльності. Центр 

відповідно до покладених на нього завдань: надає в умовах цілодобового стаціонару 

допомогу та тимчасовий притулок особам, які  опинилися у складних життєвих обставинах і 

потребують тимчасового притулку, у разі відсутності у зазначених осіб засобів до існування, 

а також забезпечує їх харчуванням у визначеному порядку; надає соціальні послуги таким 

особам шляхом консультування за допомогою телефонного зв’язку, а також в умовах денного 

стаціонару без забезпечення тимчасовим притулком і харчуванням; надає консультації з 

питань застосування норм законодавства, допомогу в оформленні документів, забезпечує 

захист та реалізацію прав дітей, молоді та сімей, зокрема шляхом представлення їх інтересів 

перед третіми особами; проводить оцінку потреб осіб, які звернулися до центру, складає 

разом з ними індивідуальний план заходів щодо усунення складних життєвих обставин 

з установленням строку його виконання; проводить психологічну діагностику з метою 

психологічної корекції, реабілітації та адаптації; надає посередницькі послуги під час 

здійснення діагностичних заходів, у разі потреби здійснює профілактичні та лікувально-

оздоровчі заходи, подає першу невідкладну допомогу у разі нещасного випадку; сприяє 

працевлаштуванню, влаштуванню на навчання; надає інформацію про графік роботи 

структурних підрозділів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій різних форм власності, взаємодіє з ними при розв’язанні 

проблем осіб, які звернулися до центру; порушує перед відповідними органами клопотання 

про застосування передбачених законодавством санкцій до фізичних та юридичних осіб у 

разі недотримання  ними  законодавства стосовно захисту прав, свобод та законних інтересів 

осіб, що тимчасово проживають у центрі, тощо.

Коментуючи вказану норму, слід також звернути увагу на постанову Кабінету Міністрів від 

27.06.2003 р.  № 987, якою було затверджено Типове положення про центр реабілітації для осіб, 

які постраждали від торгівлі людьми. Відповідно до вказаного Типового положення, такий 

центр повинен виступати спеціалізованим закладом, діяльність якого спрямована на надання 

комплексу соціально-реабілітаційних послуг та організацію надання медичної допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми, для виведення їх з кризового психологічного 

стану. 

Центр утворюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською 

та Севастопольською міськими держадміністраціями відповідно до соціальних потреб регіону. 

Центр, відповідно до положення, виконує такі функції: 

- організовує надання постраждалим особам психологічних і юридичних послуг, інформує 

таких осіб про можливість отримання безоплатної правової допомоги відповідно до Закону 

України «Про безоплатну правову допомогу»;

- організовує проведення первинного медичного огляду постраждалих осіб з метою 

визначення виду, обсягу та місця надання їм, у разі потреби, медичної допомоги; 

- забезпечує проживання та харчування постраждалих осіб у разі їх перебування у центрі; 

- розробляє індивідуальні і групові програми реабілітації та соціально-психологічної 

адаптації постраждалих осіб; 

- проводить заходи щодо реінтеграції постраждалих осіб; 

- інформує населення про програми, функції, принципи діяльності центру; 

- проводить серед населення профілактичну роботу із запобігання торгівлі людьми. 
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Постраждалі особи можуть перебувати в центрі протягом часу, необхідного для їх реабілітації 

(але не більше ніж 3 місяці). 

Проте в коментованому Законі, а також у нормативних актах, прийнятих на виконання 

даного Закону, такі заклади, як центри реабілітації для осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми, не згадуються взагалі і не включені до переліку суб’єктів надання допомоги.

Як показує практика, осіб, які постраждали від торгівлі людьми, частіше направляють 

до закладів допомоги міжнародних та недержавних організацій, аніж до мережі центрів 

соціальних служб для дітей та молоді. Проте із появою цього Закону, а також прийняттям інших 

нормативних актів на виконання закону очікуються певні зміни в ставленні та більш активна 

участь державних структур щодо надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. 

Проблемами, що виникають у зв’язку з практичним застосуванням положень даної норми, 

є те, що, по-перше, на сьогоднішній день в Україні не існує достатньої кількості спеціалізованих 

установ для постраждалих від торгівлі людьми; по-друге, доступ до отримання соціальних 

послуг є дещо обмеженим у зв’язку із тим, що іноді не всі постраждалі знають взагалі про їх 

існування, місце знаходження; по-третє, на жаль, на сьогоднішній день фінансування системи 

закладів допомоги постраждалим від торгівлі людьми є недостатнім для ефективного виконання 

поставлених перед ними завдань; по-четверте, на практиці часто «відчувається» недостатня 

професійна компетентність працівників – суб’єктів надання соціальних послуг,  що негативно 

впливає на виконання покладених на них функцій. 
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Стаття 13 Загальної декларації прав людини 1948 р. визначає право кожної людини вільно 

пересуватися та обирати місце проживання в межах кожної держави, а також право залишати 

будь-яку країну, в тому числі власну, та в будь-який час повертатися до неї. Україна гарантує 

піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами (ч. 3 ст. 25 Конституції 

України), а також право громадян України в будь-який час повернутися в Україну (ч. 2 ст. 33 

Конституції України). 

Стаття, що коментується, визначає загальні засади діяльності закордонних дипломатичних 

установ України (посольств, місій, генеральних консульств, консульств, віце-консульств або 

консульських агентств) щодо реалізації своїх повноважень у сфері протидії торгівлі людьми 

(про участь дипломатичних представництв та консульських установ у протидії торгівлі людьми  

див. коментар до ст. 5 цього Закону) в частині здійснення заходів, спрямованих на повернення 

Стаття 18. Повернення в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми
1. Дипломатичні представництва та консульські установи України у разі необхідності 

забезпечують громадян України відповідними документами для повернення в Україну, надають 
необхідну консультаційну і правову допомогу та вживають необхідних заходів щодо їх повернення 
в Україну. 

2. У разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, коштів для 
повернення в Україну дипломатичні представництва та консульські установи України сприяють 
поверненню їх в Україну.
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на територію України її громадян, які постраждали від торгівлі людьми та перебувають на 

території іншої держави. У ній ідеться про забезпечення процедури, яка в ст. 16 Конвенції Ради 

Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми визначається як «повернення жертв».

Під поверненням в Україну громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, 

розуміється комплекс заходів, спрямованих на організацію повернення громадян України, які 

постраждали від торгівлі людьми на території іншої держави, на територію України (див. ч. 1 ст. 

1 цього Закону та коментар до неї).

Кабінетом Міністрів України затверджено порядок формування і використання 

закордонними дипломатичними установами України коштів державного бюджету для 

здійснення заходів щодо захисту прав та інтересів громадян України за кордоном. 

Для реалізації положень цієї статті стосовно конкретного громадянина України не має 

значення, на території якої держави щодо нього було вчинено дії, які дозволяють визнати його 

особою, що постраждала від торгівлі людьми. Їх може бути вчинено стосовно постраждалого в 

Україні, будь-якій іноземній державі, в кількох країнах, а також в межах консульського округу, 

у яких консульська установа виконує свої функції, чи поза ними тощо. Значення не має й те, 

чи ставала особа (громадянин України, який постраждав від торгівлі людьми) в передбаченому 

законодавством порядку на облік у консульській установі України.

Кінцевою метою здійснення передбачених коментованою статтею заходів щодо повернення 

громадян України, що постраждали від торгівлі людьми, є забезпечення їх в’їзду на законних 

підставах на територію України. Вітчизняним законодавством установлено, що документами, 

які дають право в’їзду в Україну та посвідчують особу громадянина України під час перебування 

за її межами, є: паспорт громадянина України для виїзду за кордон; проїзний документ дитини; 

дипломатичний паспорт; службовий паспорт; посвідчення особи моряка. Перетинання 

громадянами України державного кордону України здійснюється в пунктах пропуску через 

державний кордон України після пред’явлення одного із зазначених документів. У разі втрати 

громадянином України, який постраждав від торгівлі людьми, документів, що дають право на 

виїзд з України та посвідчують особу під час перебування за її межами (якщо вони були незаконно 

вилучені в нього чи знищені особами, які вчинили стосовно такого громадянина злочин 

торгівлі людьми), а також якщо строк дії таких документів закінчився або встановлено, що 

вони є недійсні з інших причин, документом, що підтверджує громадянство України і дає право 

на в’їзд в Україну, є посвідчення особи на повернення в Україну. Це посвідчення оформляється 

і видається дипломатичними представництвами та консульськими установами України в 

інших державах. Забезпечення за наявності вказаних вище підстав громадянина України, що 

постраждав від торгівлі людьми, вказаним посвідченням є обов’язком дипломатичної установи 

України за кордоном.

Для отримання посвідчення заявником (громадянином України) має бути подано: 

документ (протокол, довідку тощо), виданий компетентними органами країни перебування, 

що підтверджує факт звернення заявника з приводу втрати проїзного документа, або документ, 

що дає громадянину України право на виїзд з України та посвідчує особу під час перебування 

за її межами, якщо строк дії такого документа закінчився або встановлено, що він є недійсним 

з інших причин; заяву-анкету встановленого зразка; дві кольорові фотокартки розміром 3,5 

х 4,5 см; документи, які дозволяють ідентифікувати особу заявника, установити його місце 

проживання в Україні та підтвердити належність до громадянства України; свідоцтво про 

народження дитини в разі внесення даних про дитину до посвідчення та дві її кольорові 

фотокартки розміром 3,5 x 4,5 см (для дітей віком від 5 до 16 років). При наданні заявником 

вищезазначених документів посвідчення має бути оформлене в день подання громадянином 

відповідної заяви та видане без попереднього запиту до органів внутрішніх справ за місцем 

проживання такого заявника в Україні. 

У разі відсутності в громадянина України, який постраждав від торгівлі людьми, 

документів, що посвідчують його особу та підтверджують належність до громадянства 

України, дипломатичне представництво або консульська установа України в день подання 

відповідної заяви-анкети надсилає запит установленої форми до органів внутрішніх справ за 
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місцем реєстрації заявника в Україні (відповідно до інформації, наданої заявником) з метою 

підтвердження його належності до громадянства України та ідентифікації особи за фотокарткою. 

Запити надсилаються безпосередньо до відділів у справах громадянства, імміграції та реєстрації 

фізичних осіб УМВС України, які розглядають їх у терміновому порядку і протягом трьох діб 

з моменту отримання запиту надсилають відповідь до дипломатичного представництва або 

консульської установи України відповідними засобами зв’язку. Якщо громадянин України, 

який втратив паспорт, виїхав за межі України з неповнолітніми дітьми, відомості про яких було 

внесено до його паспорта, необхідно також отримати підтвердження органів внутрішніх справ 

про факт унесення таких відомостей до його паспортного документа. 

Строк дії посвідчення особи на повернення в Україну визначається консульською 

посадовою особою, відповідальною за його видачу, виходячи з реальної можливості повернення 

пред’явника посвідчення в Україну, але не може перевищувати 30 днів, якщо інше не 

передбачено чинними міжнародними договорами України. У разі хвороби, нещасного випадку 

та інших поважних причин строк дії посвідчення може бути продовжено іншим дипломатичним 

представництвом чи консульською установою на шляху прямування пред’явника посвідчення 

до України на термін, необхідний для повернення заявника на територію України, але не більше 

30 днів. Про це в місці, відведеному для особливих відміток, робиться відповідний запис, який 

засвідчується підписом консульської посадової особи і скріплюється малою гербовою печаткою. 

Термін дії посвідчення особи на повернення в Україну може бути продовжено не більше одного 

разу. Консульська посадова особа, яка продовжила строк дії посвідчення, повинна письмово 

поінформувати про цей факт дипломатичне представництво чи консульську установу, яка 

видала посвідчення.

На підставі звернення міністерства закордонних справ або іншого компетентного органу 

іноземної держави посвідчення може бути оформлене і видане на ім’я громадянина України, 

щодо якого прийнято рішення про реадмісію, якщо це передбачено міжнародним договором 

України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України.

За загальним правилом, за оформлення та видачу посвідчення стягується консульський 

збір згідно з чинними тарифами, причому за оформлення та видачу посвідчення подвійна 

ставка консульського збору (за терміновість) не застосовується. Водночас, у разі наявності 

обставин, що доводять неспроможність громадянина сплатити консульський збір за видачу 

посвідчення, в тому числі у разі відсутності у громадян України, які постраждали від торгівлі 

людьми, грошових коштів, керівником дипломатичного представництва або консульської 

установи України може бути прийняте рішення про видачу такому громадянину посвідчення 

без стягнення консульського збору. Таке рішення оформлюється у вигляді резолюції, яка 

накладається на письмовому зверненні заявника з клопотанням про звільнення від сплати 

консульського збору.

За видачу посвідчення на звернення міністерства закордонних справ або іншого 

компетентного органу іноземної держави консульський збір не справляється.

Закордонні дипломатичні установи України повинні вживати заходів щодо недопущення 

депортації громадян України, які постраждали від торгівлі людьми, та застосування до таких 

осіб встановлених законодавством відповідної держави примусових процедур (затримання, 

арешту, утримання під вартою тощо). У разі застосування таких процедур дипломатичне 

представництво або консульська установа, крім заходів, спрямованих на їх припинення, 

повідомляють рідним громадянина про вказані обставини. У випадку затримання або арешту 

громадянина України консул з’ясовує обставини справи через компетентні органи відповідної 

країни, вживає заходів задля належного додержання законодавства країни перебування щодо 

затриманого та утримання його в умовах, які відповідають вимогам гігієни та санітарії.

У разі виникнення непередбачених ситуацій (хвороба, травма, нещасний випадок) 

консульство повинне надати потерпілому громадянинові України інформацію щодо адрес і 

телефонів лікарень і закладів, де надається допомога, сповістити рідних в Україні про подію, 

що трапилася з особою.

Водночас, консульські установи та посадові особи не можуть виконувати обов’язки 
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адвокатів, приватних консультантів, туристичних агентств, перекладачів тощо. Консул не 

уповноважений надавати послуги із працевлаштування, отримання дозволу на проживання 

або іноземного громадянства.

Консультаційна й правова допомога громадянам України, які постраждали від торгівлі 

людьми, може полягати в наданні їм дипломатичними представництвами та консульськими 

установами України інформації про їх права та гарантії їх дотримання, встановлені цим 

та іншими національними й міжнародними нормативно-правовими актами, про способи 

повернення в Україну, забезпечення безпеки під час повернення в Україну.

Сприяння поверненню в Україну її громадянам, які не мають коштів для цього, може 

здійснюватися закордонними дипломатичними установами України, зокрема, шляхом звернень 

до національних або іноземних юридичних осіб, які здійснюють міждержавні перевезення 

пасажирів (авіакомпаній, пароплавств, автопідприємств тощо) про перевезення вказаних осіб 

на територію України, залучення до цієї діяльності міжнародних, неурядових організацій. Крім 

того, таке сприяння може полягати в допомозі щодо оформлення транзитних віз, у наданні 

коштів на проїзд, харчування, негайне медичне обслуговування вказаних осіб. 

Фінансування закордонними дипломатичними установами України вказаних заходів 

здійснюється в межах, установлених Державним бюджетом України.
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походження осіб, які опинилися в силу різноманітних обставин на території іншої країни. 

У коментованій статті визначаються дії органів влади України лише щодо повернення з її 

території іноземців або осіб без громадянства, осіб, які набули статусу особи, яка постраждала 

Стаття 19. Репатріація іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі 
людьми  

1. Після проходження курсу реабілітації відповідно до положень цього Закону іноземець або 
особа без громадянства може бути репатрійована в порядку, встановленому законодавством. 

2. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  
у  сфері  реєстрації  фізичних осіб, надсилає  запит  до країни походження такої особи на 
підтвердження громадянства  цієї  особи або її права постійного проживання на її території 
на час в’їзду на територію України. {  Частина друга статті 19 із змінами, внесеними згідно із 
Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 

3. У разі необхідності центральний орган виконавчої влади, що реалізує  державну  політику  
у сфері реєстрації фізичних осіб, із залученням  інших  суб’єктів  у  сфері протидії торгівлі людьми, 
а також неурядових і міжнародних організацій  надає іноземцю або особі без громадянства,  
яку репатрійовано, контактну інформацію  про  установи, які  їм можуть допомогти в країні,  
до якої їх репатрійовано, у тому числі правоохоронні органи, неурядові організації, юридичні 
установи та заклади соціального захисту. {Частина третя статті 19 із змінами, внесеними 
згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 } 
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від торгівлі людьми. Діяльність стосовно повернення в Україну її громадян регулюється ст. 18 

цього Закону (див. коментар до ст. 18). 

Зазвичай репатріація здійснюється на підставі міжнародних угод та має добровільний з 

боку особи, що підлягає репатріації, характер.

Іноземець – це особа, яка не перебуває в громадянстві України і є громадянином (підданим) 

іншої держави або держав. Особа без громадянства – така, яку жодна держава відповідно до 

свого законодавства не вважає своїм громадянином (ці особи також іменуються апатридами). 

Іноземці та особи без громадянства перебувають на території України на законних підставах, 

якщо вони в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку 

в’їхали в Україну та постійно або тимчасово проживають на її території або тимчасово 

перебувають в Україні. Нелегальний мігрант – іноземець або особа без громадянства, які 

перетнули державний кордон поза пунктами пропуску або в пунктах пропуску, але з уникненням 

прикордонного контролю і невідкладно не звернулися із заявою про надання статусу біженця 

чи отримання притулку в Україні, а також іноземець або особа без громадянства, які законно 

прибули в Україну, але після закінчення визначеного їм терміну перебування втратили підстави 

для подальшого перебування та ухиляються від виїзду з України. 

Дія коментованої статті поширюється на всіх осіб, що мають статус особи постраждалої від 

торгівлі людьми, незалежно від того, на законних підставах чи з порушенням встановленого 

законом порядку вони потрапили на територію України та перебувають на її території (є 

нелегальними мігрантами).

Спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань міграції 

є Державна міграційна служба України. Територіальні органи спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань міграції – це головні управління (управління) 

міграційної служби в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, 

управління, відділи (сектори) міграційної служби в районах, районах у містах, містах обласного, 

республіканського (Автономної Республіки Крим) значення. До законодавчого врегулювання 

організації та діяльності Державної міграційної служби України для забезпечення виконання 

покладених на неї завдань з реалізації державної політики у сфері протидії нелегальній міграції, 

а також притягнення до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у 

сфері реєстрації фізичних осіб, видачі документів, що посвідчують особу та підтверджують 

громадянство, у Міністерстві внутрішніх справ України утворено підрозділ міліції міграційного 

контролю, функціонально підпорядкований Державній міграційній службі України.

Репатріація здійснюється шляхом організації органами влади України повернення особи 

(іноземця або апатрида) до країни походження. Країна походження – це країна, громадянином 

якої є фізична особа, або країна місця проживання або перебування для особи без громадянства 

(див. додатково ч. 1 ст. 1 цього Закону та коментар до неї). При цьому за наявності в особи 

більш як одного громадянства для проведення репатріації може бути обрана будь-яка з країн її 

громадянської належності.

Основи механізму репатріації осіб, постраждалих від торгівлі людьми, закладено у ст. 19 

Конвенції про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми особами, де 

встановлено зобов’язання держав репатріювати зазначених осіб, якщо вони цього захочуть або 

якщо надійшла вимога про їх репатріацію від осіб, у чиєму розпорядженні вони перебувають, 

або якщо є оснований на законі наказ про їх висилку із країни. Репатріація провадиться 

лише після того, як досягнута угода з державою призначення про особистість і громадянство 

репатрійованої особи або про місце і дату її прибуття за кордон. Кожна сторона у цій Конвенції 

сприяє проїздові такої особи через свою територію. У випадках, коли зазначені особи не 

можуть самі відшкодувати витрат, пов’язаних з репатріацією і не мають ні чоловіка, ні рідних, 

ні опікуна, які заплатили б за них, витрати на репатріацію до кордону, порту відправлення або 

авіапорту, найближчих до держави їх походження, оплачуються державою, у якій дані особи 

проживають, а решту зв’язаних із цим витрат бере на себе держава їх походження.

Правові засади репатріації визначаються міграційною процедурою, встановленою згідно із 

законодавством України про правовий статус на її території іноземців та осіб без громадянства, 



114 

з урахуванням особливостей, визначених коментованою статтею. До іноземців та осіб без 

громадянства, які не були визнані у відповідності з положеннями цього Закону особами, які 

постраждали від торгівлі людьми, застосовується звичайний міграційний режим.

Стаття 16 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми вимагає від 

країни, громадянином якої є особа, що репатріюється, або в якій вона мала право постійного 

проживання на момент в’їзду на територію України, без надмірної або необґрунтованої 

затримки погоджуватися на її повернення з дотриманням її прав, безпеки й гідності. 

Спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади з питань міграції 

України в разі необхідності надсилає запит до відповідних органів влади країни походження 

щодо підтвердження громадянства особи або її права постійного проживання на її території на 

час в’їзду на територію України. Така країна має підтвердити, чи є особа її громадянином або 

мала право на постійне проживання на її території на момент в’їзду на територію України. Для 

того щоб полегшити повернення потерпілого без необхідних документів, країна походження, 

громадянином якої є ця особа або в якій вона мала право на постійне проживання на момент 

в’їзду на територію України, видає на запит територіальних органів спеціально уповноваженого 

центрального органу виконавчої влади з питань міграції України проїзні документи або інший 

дозвіл, які можуть бути необхідними для надання особі можливості подорожувати й повторно 

в’їхати на її територію.

Зазначену в цій статті репатріацію іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від 

торгівлі людьми, слід відрізняти від примусового видворення з України іноземців та осіб без 

громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми. У випадку, коли 

щодо особи (іноземця або апатрида), яка має правовий статус постраждалої від торгівлі людьми, 

встановлено порушення вказаного законодавства, до неї доцільно застосувати примусове 

видворення. При цьому забороняється видворення за межі України особи, яка звернулася для 

встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, до встановлення зазначеного 

статусу.

Слід зазначити, що коментована стаття не охоплює випадків, коли Україна є країною 

постійного місця проживання. 

При вирішенні питання про репатріацію особи має бути врахований не лише її статус як 

постраждалої від торгівлі людьми, а й кримінально-процесуальний (визначений КПК України) 

статус в кримінальній справі (якщо вона порушена правоохоронними органами України) про 

торгівлю людьми: потерпілого, свідка, обвинуваченого. 

Не може бути здійснена до вказаних у коментованій статті осіб репатріація (за винятком 

добровільної), якщо у встановленому законом порядку вони отримали на території України 

статус біженця чи особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, а в країні 

громадянства, постійного проживання або походження їх життю або свободі загрожує небезпека 

за ознаками раси, віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до 

певної соціальної групи або політичних переконань, а також з інших причин, що визнаються 

міжнародними договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, або 

в цій країні вони можуть зазнати катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що 

принижують гідність, видів поводження і покарання, або з яких вони можуть бути вислані 

або примусово повернуті до країн, де їх життю або свободі загрожує небезпека за ознаками 

віросповідання, національності, громадянства (підданства), належності до певної соціальної 

групи або політичних переконань, а також з інших причин, що визнаються міжнародними 

договорами чи міжнародними організаціями, учасниками яких є Україна, як такі, що не можуть 

бути повернуті до країн походження.

Особливості репатріації дітей, що постраждали від торгівлі людьми, виявлених на 

території України, визначається з урахуванням положень ст. 24 цього Закону України «Про 

протидію торгівлі людьми», Європейської конвенції про репатріацію неповнолітніх та інших 

національних і міжнародних нормативно-правових актів, які визначають правовий статус дітей 

на території України.
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Захист прав дитини є однією з найважливіших проблем держави та суспільства, яка 

має як державно-правовий, так і міжнародно-правовий аспекти. Повага до прав людини 

починається зі ставлення суспільства до дітей. Зважаючи на те, що діти через особливості 

свого розвитку, незахищеність та вразливість не здатні самостійно захищати власні права, 

діяльність щодо забезпечення їх прав є пріоритетним напрямом діяльності органів державної 

влади. Усвідомлення цього є характерним для всієї світової спільноти та постає закономірним 

результатом багаторічного розвитку правової думки. Захист прав дитини все більше стає справою 

не лише окремих держав, але й усього міжнародного співтовариства. Одним із злочинів, що 

посягають на права дитини, є торгівля дітьми.

На сьогодні проблема торгівлі дітьми в Україні розглядається як складова торгівлі людьми в 

цілому або як складова системи захисту дітей від жорстокого поводження. Отже, на сучасному 

етапі розвитку української держави існує нагальна потреба у формуванні дієвої системи захисту 

дітей від торгівлі людьми, дотримання прав дитини, поваги до думки дитини.

Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми – це вихідні, додаткові правила, керівні 

настанови, норми діяльності для впровадження системи, управління загальними процесами, 

зокрема протидією торгівлі людьми. 

• Дотримання прав дитини у коментованій статті визначено одним із спеціальних принципів 
протидії торгівлі дітьми. Дотримання прав дитини – це, перш за все, внутрішня справа кожної 
держави. Правове становище дітей визначається внутрішнім законодавством, воно може бути 
різним залежно від соціальних, історичних, національних, релігійних та інших особливостей кожної 
країни. Реальне дотримання прав дитини залежить, перш за все, від заходів, яких вживає кожна 
держава з урахуванням її національних особливостей. 

Міжнародна спільнота приділяє значну увагу захисту прав дітей. Міжнародно-правові 

норми про права дітей і про захист дітей є складовою частиною загальних норм про права 

людини. 

Принцип поваги до прав людини закріплено в Статуті ООН від 26.06.1945 р., де 

продекларовано рішимість народів «знову утвердити віру» в основні права людини, у гідність 

і цінність людської особистості. За установчими документами, одна із цілей ООН полягає 

в тому, щоб здійснювати міжнародне співробітництво у вирішенні міжнародних проблем 

економічного, соціального, культурного та гуманітарного характеру і в заохоченні та розвитку 

поваги до прав людини та основних свобод для всіх. 

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948 р. переважно захищає права дорослих 

людей, проте деякі її статті спрямовані на захист таких явищ, як материнство і дитинство, які 

дають право на особливе піклування та допомогу. Усі діти, народжені в шлюбі чи поза ним, 

повинні користуватися в рівній мірі соціальним захистом. 

Стаття 20. Спеціальні принципи протидії торгівлі дітьми 
 1. Крім основних принципів протидії торгівлі людьми, передбачених статтею 3 цього Закону, 

протидія торгівлі дітьми базується на таких спеціальних принципах: 
 1) дотримання прав дитини;
 2) повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми, стосовно заходів, які до 

неї застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров’я, інтелектуального і фізичного розвитку 
та інтересів;

3) роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми, у зрозумілій для неї формі її 
прав та обов’язків.

4) забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини та відомостей, які дозволили 
б установити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми.

Розділ VI 
ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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Декларація прав дитини від 20.11.1959 р. наголошує на тому, що дитині повинні належати 

всі вказані у цьому документі права. Ці права повинні визнаватися за всіма дітьми без будь-

яких винятків і без розмежувань чи дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, 

мови, релігії, політичних чи інших переконань, національного чи соціального походження, 

майнового стану, народження чи іншої обставини, що стосується самої дитини та її сім’ї.

На захист дітей від їх незаконного переміщення спрямована Конвенція про цивільно-

правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 р. Конвенція створює 

процедуру для забезпечення повернення дітей, яких незаконно вивозять або утримують, до 

країни постійного місця проживання. Зазначена Конвенція є найважливішим міжнародним 

інструментом у цій сфері, адже її учасницями є вже 81 держава світу – це країни ЄС, Латинської 

Америки, США, деякі країни колишнього СРСР (Білорусь, Грузія, Латвія, Литва, Молдова, 

Узбекистан, Туркменистан), які співпрацюють у її рамках і використовують її ефективний 

механізм. Україна приєдналася до Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного 

викрадення дітей 11 січня 2006 р., а Конвенція набула чинності 1 вересня 2006 р. Конвенція 

застосовується до будь-якої дитини, яка не досягла 16 років та проживала в Договірній державі 

безпосередньо перед протиправним вивезенням за кордон. У будь-якому разі, положення 

Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей застосовуються до 

випадків, які не містять складу злочину. 

Ще одним особливо важливим елементом у сфері захисту прав дитини є від 27.02.1991 р. 

Конвенція ООН про права дитини. Конвенція ратифікована Постановою Верховної Ради 

України № 789ХІІ (78912) та набула чинності для України 27.09.1991 р. У 1993 р. в Києві створено 

Всеукраїнській комітет захисту дітей. Згідно з Конвенцією у квітні 2001 р. прийнято Закон 

про охорону дитинства. У 2003 та 2005 рр. відповідно український Парламент ратифікував два 

факультативних протоколи до Конвенції: 1) про права дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої 

проституції та дитячої порнографії; 2) щодо участі у збройних конфліктах.

Україною наведені вище міжнародно-правові акти були ратифіковані, і вони стали частиною 

національного законодавства. Крім того на національному рівні прийнято цілу низку законів, 

відповідно до яких держава гарантує дотримання прав, свобод і законних інтересів дітей. 

Зокрема, Закон України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 р. чітко визначає пріоритети 

держави в охороні дитинства – розширення соціально-правових гарантій дітей, забезпечення 

фізичного, інтелектуального, культурного розвитку молодого покоління, створення соціально-

економічних і правових інститутів з метою захисту прав та законних інтересів дитини в Україні.

Дотримання прав дитини як спеціальний принцип протидії торгівлі дітьми передбачає 

надання будь-якій особі, установі (іншому органу), які стверджують, що дитина була вивезена 

або утримується з порушенням прав піклування, право звернутися з заявою про допомогу у 

забезпеченні повернення дитини. 

Переміщення вважається незаконним, коли наявне вивезення за кордон або неповернення 

з-за кордону дитини, якщо при цьому порушуються права піклування про дитину, що 

належать будь-якій особі, установі або іншому органу. Такі злочини є особливо складними в 

розслідуванні, оскільки мають характер транснаціональних. Переміщення також вважається 

незаконним, коли дитину переміщують усередині країни (наприклад, переміщення в інше 

місто, район чи область). Відповідно, такі злочини кваліфікуються також як торгівля дітьми, 

але в даному випадку має місце внутрішня торгівля. Варто зазначити, що останнім часом 

збільшується внутрішня торгівля дітьми всередині України. Йдеться про випадки, коли українці 

експлуатують своїх співгромадян. У першу чергу, це трудове і сексуальне рабство та примусове 

жебрацтво. Українська торгівля дітьми найбільше поширена у великих містах. Натомість 

жертвами торгівлі дітьми здебільшого стають вихідці із маленьких міст та сіл. У листопаді 2011 

р. Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) встановив, що кількість безпритульних дітей віком від 10 до 

19 років в Україні становить близько 150–160 тис. осіб, тоді як офіційна статистика повідомляє 

про 12 тис.

Правові підстави виникнення правового зв’язку між дитиною і особою (установою) 

визначаються відповідно до законодавства держави, в якій дитина постійно мешкала, чинного 
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рішення суду або компетентного органу або є наслідком угоди. Важливо також, щоб піклування 

здійснювалося ефективно.

• Повага до думки дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми, стосовно заходів, які до неї 
застосовуються, з урахуванням її віку, стану здоров’я, інтелектуального і фізичного розвитку та інтересів.

Цей принцип передбачає два аспекти протидії торгівлі дітьми: 

1) цивільно-правовий;

2) кримінально-правовий.

Так, цивільно-правовий аспект полягає в тому, що особою, яка вивозить дитину, може бути 

один із батьків, інший родич, особа, яка призначена опікуном дитини. З дитячого будинку 

дитину може забрати родич, який не має права опіки над дитиною. Це може навіть бути людина, 

яка не перебуває в родинних стосунках з дитиною (наприклад, хрещені батьки). Тобто, по-

перше, в будь-якому разі наявний факт забирання дитини з сім’ї та соціального середовища, в 

якому вона розвивалася як людина. По-друге, особа, яка забирає дитину за кордон, є членом 

сім’ї дитини: в більшості випадків батьком або матір’ю і, як правило, сподівається отримати 

відповідне рішення компетентних органів щодо опіки над дитиною, тобто «узаконити» 

переміщення дитини. Щодо кримінально-правового аспекту дотримання прав дитини як 

спеціального принципу протидії торгівлі дітьми, то варто зазначити, що особою, яка вивозить 

дитину, має бути стороння для дитини особа. 

 

 Повага – позиція однієї людини стосовно до іншої, визнання особистості. Повага вимагає 

не завдавати іншій людині шкоди: ані фізичної, ані моральної. Повага – одна з найважливіших 

вимог моральності. У моральній свідомості суспільства повага передбачає справедливість, 

рівність прав, увагу до інтересів іншої людини, її переконань. Повага передбачає свободу, довіру. 

Думка – багатозначний термін, який в залежності від контексту може означати те, що з’явилося 

внаслідок міркування, продукт мислення. Припущення, передбачення, намір, замисел, задум. 

Міркування – зіставлення думок, пов’язання їх задля відповідних висновків, логічне мислення. 

Можна розглядати міркування як аналіз і синтез даних та їх оцінку. Якщо дитина постраждала від 

торгівлі дітьми, відносно неї можуть, наприклад, бути застосовані такі заходи:

-  інформування дитини про її права та обов’язки;

-  встановленні опіки або піклування;

-  позбавлення батьківських прав батьків дитини, якщо вони стали суб’єктами злочину;

-  надання медичної допомоги;

-  повернення дитини до країни, де вона мешкала або залишення в Україні (у разі, якщо 

дитина є іноземцем чи особою без громадянства);

-  встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;

-  виплата одноразової матеріальної допомоги;

-  складання та виконання індивідуального плану соціального захисту дитини;

-  включення до програм психологічної допомоги;

-  направлення до прийомної сім’ї або дитячого будинку (в тому числі сімейного типу) 

інших соціальних закладів тощо.

Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явилися підстави вважати, що вона 

постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини. 

Відповідний принцип пов’язаний із ст. 23 Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 

від 20.09.2011 р.

Так, місцева державна адміністрація, на території якої виявлено таку дитину, невідкладно 

встановлює її особу, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових заходів 

допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення їй статусу особи, яка 

постраждала від торгівлі дітьми. 

Відповідно до п. 20 Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. 
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№ 783 і детально розглядається в коментарі до ст. 13 Закону, у разі, коли постраждалою особою 

є дитина, складається відповідно до законодавства індивідуальний план соціального захисту 

дитини, яка опинилась у складних життєвих обставинах, дитини-сироти чи дитини, позбавленої 

батьківського піклування. Відповідно до п. 23 зазначеного Порядку, служба у справах дітей 

передає індивідуальний план відповідній службі у справах дітей за місцем перебування дитини 

у встановленому законодавством порядку, яка у свою чергу має повідомити відповідний 

підрозділ про виконання індивідуального плану. 

У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи 

особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень: 

-  повернення дитини до країни походження; 

-  залишення дитини в Україні. 

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку 

дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини, що є 

безпосереднім втіленням принципу «врахування думки». 

Відповідний принцип є основоположним у механізмі захисту постраждалої дитини, адже 

він виступає своєрідним інструментом стримування щодо відновлювальних дій, які здійснюють 

уповноважені посадові особи та близькі люди цієї дитини.

Застосування цього принципу випливає з таких міжнародно-правових документів:

1. Конвенції ООН про права дитини від 20.11.1989 р. (набула чинності для України з 

27.09.1991 р.).

Держави-учасниці вживають всіх необхідних законодавчих, адміністративних, соціальних і 

просвітніх заходів з метою захисту дитини від усіх форм фізичного та психологічного насильства, 

образи чи зловживань, відсутності піклування чи недбалого і брутального поводження та 

експлуатації, включаючи сексуальні зловживання, з боку батьків, законних опікунів чи будь-

якої іншої особи, яка турбується про дитину. 

Ці заходи захисту, у разі необхідності, включають ефективні процедури для розроблення 

соціальних програм з метою надання необхідної підтримки дитині й особам, які турбуються 

про неї, а також здійснення інших форм попередження, виявлення, повідомлення, передачі 

на розгляд, розслідування, лікування та інших заходів у зв’язку з випадками жорстокого 

поводження з дитиною, зазначеними вище, а також, у разі необхідності, – для порушення 

початку судової процедури. 

Держави-учасниці вживають всіх необхідних заходів для сприяння фізичному та 

психологічному відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка є жертвою будь-яких видів 

нехтування, експлуатації чи зловживань, катувань чи будь-яких жорстоких, нелюдських або 

принижуючих гідність видів поводження, покарання чи збройних конфліктів. 

Таке відновлення і реінтеграція мають здійснюватися в умовах, що забезпечують здоров’я, 

самоповагу і гідність дитини. Держави-учасниці захищають дитину від усіх форм експлуатації, 

що завдають шкоди будь-якому аспекту добробуту дитини. 

Дитина має право вільно висловлювати свої думки. Жодна дитина не може бути об’єктом 

свавільного або незаконного втручання в здійснення її права на особисте і сімейне життя, 

недоторканність житла, таємницю кореспонденції або незаконного посягання на її честь і 

гідність. Дитина має право на захист законом від такого втручання або посягання. 

Держави – учасниці Конвенції забезпечують дитині, здатній сформулювати власні 

погляди, право вільно висловлювати ці погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому 

поглядам дитини приділяється належна увага згідно з її віком і зрілістю.

3 цією метою дитині, зокрема, надається можливість бути заслуханою в ході будь-якого 

судового чи адміністративного розгляду, що стосується дитини, безпосередньо або через 

представника чи відповідний орган у порядку, передбаченому процесуальними нормами 

національного законодавства. 

2. Конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей від 25.10.1980 

р. (набула чинності для України з 01.09.2006 р.).

Судовий або адміністративний орган запитуваної держави не зобов’язаний видавати 
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розпорядження про повернення дитини, якщо особа, установа або інший орган, що заперечує 

проти її повернення, доведуть, що: 

- особа, установа або інший орган, що піклуються про дитину, фактично не здійснювали 

права піклування на момент переміщення або утримування, або дали згоду на переміщення 

або утримування, або згодом дали мовчазну згоду на переміщення або утримування; 

- існує серйозний ризик того, що повернення поставить дитину під загрозу заподіяння 

фізичної або психічної шкоди або іншим шляхом створить для дитини нетерпиму обстановку. 

 Судовий або адміністративний орган може також відмовити в розпорядженні про 

повернення дитини, якщо виявить, що дитина заперечує проти повернення і досягла такого 

віку і рівня зрілості, при якому слід брати до уваги її думку. 

3. Враховуючи те, що відновлювальні заходи щодо дитини, яка постраждала від торгівлі 

дітьми, можуть встановлюватися в судовому засіданні, велику роль відіграє Конвенція Ради 

Європи про здійснення прав дітей від 25.01.1996 р. (набула чинності в Україні з 01.04.2007 р.).

Її предметом є підтримка прав дітей, надання їм процесуальних прав та полегшення 

застосування ними цих прав шляхом забезпечення того, щоб діти особисто або через інших осіб 

чи органи були поінформовані та допущені до участі в розгляді судом справ, що їх стосуються. 

Дитина, яка внутрішнім законодавством країни визнається такою, що має достатній рівень 

розуміння, під час розгляду судовим органом справи, що стосується її, наділяється такими 

правами, використання яких вона може вимагати: 

-  отримувати всю відповідну інформацію; 

-  отримувати консультацію та мати можливість висловлювати свої думки; 

-  бути поінформованою про можливі наслідки реалізації цих думок та про можливі 

наслідки будь-якого рішення. 

Дітям можна надати додаткові процесуальні права у зв’язку з розглядом судовим органом 

справ, що стосуються дітей, зокрема права клопотати про одержання допомоги від відповідної 

обраної ними особи у висловленні ними своєї думки.

Під час розгляду справи, що стосується дитини, перед прийняттям рішення судовий орган 

надає можливість дитині висловлювати думки та приділяє належну увагу думкам, висловленим 

нею.

Під час розгляду судовим органом справ, що стосуються дитини, представник, якщо його 

дії явно не суперечать найвищим інтересам дитини, з’ясовує думку дитини та доводить її до 

відома судового органу.

Нормативно-правові акти України враховують цей принцип таким чином. Так, Закон 

України «Про охорону дитинства» від 26.04.2001 року зазначає:

- всі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, 

майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) 

або будь-яких інших обставин, мають рівні права і свободи, визначені цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами; 

- у порядку, встановленому законодавством, держава гарантує всім дітям рівний доступ до 

безоплатної юридичної допомоги, необхідної для забезпечення захисту їх прав; 

- кожна дитина має право на вільне висловлювання особистої думки, формування власних 

поглядів, розвиток власної суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку; 

- діти мають право звертатися до органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій, засобів масової інформації та їх посадових 

осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно їхньої діяльності, заявами та клопотаннями 

щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та скаргами про їх порушення. Кожній дитині 

гарантується право на свободу, особисту недоторканність та захист гідності. Дитина вправі 

особисто звернутися до органу опіки та піклування, служби у справах неповнолітніх, центрів 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, інших уповноважених органів за захистом своїх 

прав, свобод і законних інтересів. 

Важливим нормативним актом у сфері дотримання прав дитини є Сімейний кодекс України 
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від 10.01.2002 р. Статтею 171 кодексу «Врахування думки дитини при вирішенні питань, що 

стосуються її життя» визначено:

Дитина має право на те, щоб бути вислуханою батьками, іншими членами сім’ї, посадовими 
особами з питань, що стосуються її особисто, а також питань сім’ї.

Дитина, яка може висловити свою думку, має бути вислухана при вирішенні між батьками, іншими 
особами спору щодо її виховання, місця проживання, у тому числі при вирішенні спору про позбавлення 
батьківських прав, поновлення батьківських прав, а також спору щодо управління її майном.

Суд мас право постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. 
Визнання за дитиною вказаного права на рівні закону є важливою гарантією дотримання 

її інтересів при вирішенні спорів про її виховання, питань влаштування дитини, позбавленої 

батьківського піклування, а також важливою складовою її соціалізації. Крім того, право дитини 

на врахування її думки є свідченням утвердження у суспільстві поваги до дитини і відповідає 

міжнародним стандартам охорони прав дитини. 

Дитина має право бути вислуханою як її батьками, так і іншими родичами, а також 

посадовими особами, до компетенції яких належить охорона немайнових та майнових прав 

дитини. До вказаних посадових осіб належать посадові особи всіх тих органів, до яких дитина 

має право звернутися за захистом своїх прав та інтересів відповідно до норм ст. 152 Сімейного 

кодексу України, – судді, прокурори, посадові особи органів опіки та піклування, служб у 

справах дітей, органів внутрішніх справ. 

Крім того, думка дитини має бути врахована і посадовими особами, які здійснюють 

діяльність, пов’язану з вихованням та навчанням, охороною здоров’я, культурно-масовою 

діяльністю щодо дітей тощо.

Частина 2 ст. 171 Сімейного кодексу України закріплює випадки, коли думка дитини 

має бути вислухана обов’язково. До цих випадків належать: вирішення спору між батьками, 

іншими особами щодо її виховання (ст. 159); вирішення спору між батьками, іншими особами 

щодо її місця проживання (ст. 161); вирішення спору про позбавлення батьківських прав (ст. 

164); вирішення спору про поновлення батьківських прав (ст. 169); вирішення спору щодо 

управління її майном (ст. 177).

Крім того, закон передбачає ще низку випадків, коли обов’язково має бути заслухана думка 

дитини. Так, думка дитини має бути врахована: при усиновленні дитини, якщо вона досягла 

такого віку та рівня розвитку, що може висловити свою думку щодо цього питання (ст. 218 

Сімейного кодексу України); при записі усиновлювача матір’ю, батьком дитини, яка досягла 

семи років (ч. 2 ст. 229 Сімейного кодексу України); при зміні усиновлювачами імені дитини 

(ч. 1 ст. 231 Сімейного кодексу України); при призначенні опікуна чи піклувальника (ч. 4 ст. 63 

Цивільного кодексу України); при визначенні опікуном, піклувальником способів виховання 

дитини (ч. 1 ст. 249 Сімейного кодексу України); при передачі дитини у сім’ю патронатного 

вихователя (ст. 253 Сімейного кодексу України); при влаштуванні дитини до прийомної сім’ї 

(ч. 2 ст. 256-3 Сімейного кодексу України); при влаштуванні дитини до дитячого будинку 

сімейного типу (ч. 2 ст. 256-7 Сімейного кодексу України).

При вирішенні в суді питань щодо дитини суд не пов’язаний думкою дитини і має право 

постановити рішення всупереч думці дитини, якщо цього вимагають її інтереси. Це обумовлено, 

по-перше, тим, що дитина через свої незрілі розумові здібності та відсутність життєвого досвіду 

не завжди може повною мірою усвідомлювати свої інтереси. По-друге, відповідно до ст. 129 

Конституції України судді при здійсненні правосуддя незалежні і підкоряються лише закону. 

Суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному, 

об’єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 212 Цивільно-

процесуального кодексу України). Таким чином, суд оцінює думку дитини за своїм внутрішнім 

переконанням та приймає рішення, яке має відповідати інтересам дитини.

Незважаючи на нормативне закріплення цього принципу у законодавстві України, 

альтернативний звіт про реалізацію Україною положень Конвенції ООН про права дитини, 

який підготовлено громадськими організаціями України, зазначає такі недоліки, що стосуються 

неврахування думки дитини в суді:
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1. Недостатньо процесуально забезпечено висловлювання дитиною своєї думки в суді в 

рамках цивільного процесу. Так, Цивільний процесуальний кодекс України визначає порядок 

допиту малолітніх і неповнолітніх свідків. Водночас не передбачено процедури заслуховування 

думки дитини, яка не є свідком, у справах, які стосуються її прав та інтересів, як цього вимагають 

міжнародно-правові акти.

2. Відповідно, на практиці суди часто використовують висновки органів опіки та піклування 

для з’ясування інтересів дитини і не заслуховують думку самої дитини.

3. Підхід до врахування думки дитини залишається суто формальним. Так, у ст. 9 Закону 

України «Про охорону дитинства» зазначено, що діти можуть звертатися до органів влади, але 

механізм врахування поглядів дітей чітко не сформульований.

• Роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми, у зрозумілій для неї формі її прав 
та обов’язків. 

На сучасному етапі однією з основних міжнародних угод з питань протидії торгівлі 

дітьми є Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми, і покарання за неї, який доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 р. Відповідно до Протоколу, ратифікованого 

Україною 21.05.2004 р., кожна держава-учасниця розглядає можливість реалізації заходів, що 

передбачають надання жертвам торгівлі людьми консультативної допомоги та інформації, 

особливо щодо їх юридичних прав. Дуже важливо, що Протокол зобов’язує кожну державу-

учасницю поводитися з жертвами торгівлі людьми відповідним чином, враховуючи їх вік, стать 

і особливі потреби, зокрема особливі потреби дітей.

Крім того, положення ст. 8 Факультативного протоколу до Конвенції ООН про права 

дитини щодо торгівлі дітьми, дитячої проституції і дитячої порнографії, ратифікований 

Україною 03.04.2003 р., яка присвячена заходам захисту прав та інтересів дітей – жертв торгівлі 

людьми, визначає необхідність інформування дітей-жертв про їхні права, роль та утримання, 

терміни і хід судочинства та про рішення щодо їхніх справ.

Для реалізації вищезазначених норм, коли ситуація не вимагає допомоги кваліфікованого 

юриста, правова допомога дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, надається соціальним 

працівником, який опікується потерпілою дитиною. У разі бажання потерпілої дитини 

свідчити проти торгівців або існування інших проблем, необхідна допомога кваліфікованих 

спеціалістів-юристів.

Для того щоб обговорити свої права і можливості протидії їх порушенню, діти повинні мати 

доступ до безкоштовного юридичного консультування. Таку юридичну допомогу потерпілим 

надають юристи неурядових організацій, які опікуються потерпілими від торгівлі людьми.

У будь-якому разі роз’яснення дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, її прав та 

обов’язків має проходити в сприятливій для дитини атмосфері, без жорстко офіційних підходів. 

Особлива увага повинна приділятися тому, щоб надана інформація щодо прав та обов’язків 

дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, була доступною для її розуміння. Тобто треба 

враховувати певні особливості дитини, зумовлені її віком, рівнем розумових здібностей, 

здатністю сприймати надану інформацію. Необхідно переконатися, що дитина справді добре 

зрозуміла те, про що їй розповіли. При цьому говорити дружньо, спокійно і лагідно, вживаючи 

прості, зрозумілі для дитини слова, підбирати слова, які вживає сама дитина, уникаючи 

складних юридичних термінів, використовувати візуальні засоби, якщо це можливо.

Треба пам’ятати, що правова допомога та підтримка є життєво важливою частиною 

комплексу допомоги, у результаті якої постраждала від торгівлі людьми дитина змогла б 

ухвалити зважене рішення на підставі отриманої інформації з цих питань та реалізувати свої 

законні права і можливості.

Завданням соціальних працівників є формування в дитини відповідальності за своє життя, 

свій вибір, уміння свідомо користуватися своїми правами та їх відстоювати на основі знання 

про них. Тому ключовим моментом роботи є опора на бажання (чи його стимулювання) дітей 
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керувати своїм життям, запобігти небажаним впливам та обману.

У сучасних умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій не можна недооцінювати 
можливостей мережі Інтернет щодо самостійного пізнання дитиною своїх прав та обов’язків. 

Так, дитина, яка постраждала від торгівлі людьми, при небажанні розмовляти з будь-ким про 

свої проблеми, може дізнатися про свої права з інформаційних сайтів, присвячених правовій 

освіті дітей, де матеріал викладено в зрозумілій для дитині формі. Як приклад такого роду 

інформаційних сайтів можна навести Урядовий сайт для юних громадян (http://children.

kmu.gov.ua/school/1247.html), інформаційно-профілактичний web-портал для дітей та молоді 

«Профілактика ОВС України правопорушень серед дітей та молоді» (www.babybezpeka.org.

ua). Таким чином дитина самостійно може дізнатися про те, як захищати свої права та бути 

активним членом суспільства. 

• Забезпечення конфіденційності інформації про особу дитини та відомостей, які дозволили б 
установити дитині статус як такій, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

Основними принципами інформаційних відносин в Україні є правомірність одержання, 

використання, поширення, зберігання та захисту інформації та захищеність особи від втручання 

в її особисте та сімейне життя.

Під принципом забезпечення конфіденційності інформації про дитину, яка постраждала 

від торгівлі дітьми, слід розуміти основні керівні начала щодо одержання, використання, 

поширення, зберігання та захисту відповідної інформації.

Забезпечення конфіденційності інформації про особу органічно випливає з природнього 

права людини на недоторканність особистого життя.

Як юридична категорія право на недоторканність особистого життя людини вперше 

виникло в Сполучених Штатах Америки у 1928 р., коли суддя Верховного суду США 

Л. Брандейс офіційно заявив про наявність у Конституції США «права бути залишеним у 

спокої». У подальшому інститут недоторканності особистого життя людини почав розглядатися 

як обов’язковий фактор розбудови демократичного суспільства. 

Історія формування міжнародної законодавчої бази захисту даних про особу бере свій 

початок з 1948 р., коли в Загальній декларації прав людини було проголошено, що ніхто не 

може піддаватися свавільному втручанню в особисте та сімейне життя та що кожна людина має 

право на захист законом від такого втручання. 

Конвенція про захист прав і основних свобод людини від 1950 р. конкретизувала це право, 

проголосивши, що кожна людина має право на свободу обстоювання своєї думки, отримання 

й поширення інформації та ідей без втручання з боку державних органів і незалежно від 

державних кордонів. 

Міжнародним пактом про громадянські та політичні права 1966 р. забороняється не лише 

свавільне, а й незаконне втручання в особисте та сімейне життя людини. Отже, зазначені 

міжнародні документи узагальнюють основні принципи захисту приватного життя людини. 

Актуальність більш детального регулювання цього права зросла у зв’язку з інтенсивним 

розвитком комп’ютерних технологій та обробкою персональної інформації в автоматизованих 

інформаційних системах. 

У рамках низки міжнародних організацій було прийнято ряд міжнародних документів, що 

регулюють право на захист персональної інформації, серед яких можна виділити такі:

- Резолюція Європарламенту «Про захист прав особи у зв’язку з прогресом інформатизації» 

1979 р., якою пропонувалося Раді та Комісії Європейських співтовариств розробити і прийняти 

правові акти про захист даних про особу у зв’язку з технічним прогресом у галузі інформатики;

- Рекомендації Організації зі співробітництва країн – членів Євросоюзу «Про керівні 

принципи із захисту приватного життя при міждержавному обміні даними персонального 

характеру» 1980 р.; 

- Конвенція Ради Європи «Про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних та їх вільним обігом» 1981 р. (набула чинності для України з 
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01.01.2011 р.), якою регламентується порядок збору та обробки даних про особу, принципи 

зберігання та доступу до цих даних, способи фізичного захисту даних, а також заборона 

обробки даних про расове походження, політичні погляди, здоров’я, релігію без відповідних 

юридичних обґрунтувань. Метою цієї Конвенції є забезпечення на території кожної Сторони 

для кожної особи, незалежно від її громадянства або місця проживання, дотримання її прав 

й основоположних свобод, зокрема її права на недоторканність приватного життя, у зв’язку з 

автоматизованою обробкою персональних даних, що її стосуються 

Відповідно до Конвенції Ради Європи «Про захист фізичних осіб у зв’язку з автоматизованою 

обробкою персональних даних та їх вільним обігом» термін «персональні дані» означає 

будь-яку інформацію, яка стосується конкретно визначеної особи або особи, що може бути 

конкретно визначеною. Кожна Сторона Конвенції зобов’язується встановити відповідні 

санкції та засоби правового захисту стосовно порушень положень внутрішнього права, що 

запроваджують основоположні принципи захисту персональних даних. Орган, призначений 

однією Стороною Конвенції і який отримав від органу, призначеного іншою Стороною 

Конвенції, інформацію, що супроводжує прохання про надання допомоги, або інформацію 

у відповідь на його прохання про надання допомоги, використовує цю інформацію лише для 

цілей, зазначених у проханні про надання допомоги. Кожна Сторона Конвенції забезпечує, 

щоб особи, які працюють у призначеному органі або діють від його імені, мали відповідні 

зобов’язання стосовно збереження таємності або конфіденційності такої інформації; 

- Директиви Європарламенту та Ради Європи 95/46/ЄС «Про захист фізичних осіб при 

обробці персональних даних і про вільне переміщення таких даних» 1995 рр., яка є обов’язковою 

для всіх країн – членів ЄС і є предметом для наслідування в галузі законодавства, та 97/66/ЄС 

«Стосовно обробки персональних даних і захисту права на невтручання в особисте життя в 

телекомунікаційному секторі» 1997 р., в яких детально характеризуються принципи і критерії 

автоматизованої обробки даних, прав та обов’язків суб’єктів і користувачів персональних 

даних, а також відповідальності та санкцій за нанесення збитків. 

Зрозуміло, що вищезазначені акти мають прямий зв’язок із правоохоронною діяльністю 

у сфері забезпечення конфіденційності даних про будь-яку особу, яка бере участь у 

кримінальному судочинстві як свідок, потерпілий, підозрюваний, обвинувачений тощо. Тому 

керівні принципи цих документів застосовуються у сфері протидії торгівлі людьми.

Так, відповідно до ст. 11 Конвенції Ради Європи «Про заходи щодо протидії торгівлі 

людьми» (набула чинності для України 01.03.2011 р.) кожна Сторона Конвенції вживає заходів 

для гарантії, зокрема, того, що дані про особу чи подробиці, які дозволяють ідентифікувати 

дитину – жертву торгівлі людьми, не стали загальновідомими через засоби масової інформації 

чи будь-яким іншим шляхом, крім виняткових обставин, коли це потрібно для полегшення 

пошуку членів сім’ї або для забезпечення іншим чином благополуччя й захисту дитини. 

Кожна Сторона Конвенції розглядає питання вжиття заходів, спрямованих на заохочення 

засобів масової інформації захищати особисте життя й особу жертв шляхом саморегуляції або 

через регуляторні чи співрегуляторні заходи, згідно зі ст. 10 Конвенції «Про захист прав людини 

і основоположних свобод» у тлумаченні Європейського суду з прав людини. 

Чинне законодавство України також містить низку норм щодо захисту даних про особу 

(поняття «дитина» також охоплюється цим терміном). Відповідно до ст. ст. 32 та 34 Конституції 

України не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах 

національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію 

усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір. Здійснення цих прав може бути обмежене 

законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку 

з метою попередження злочинів та правопорушень, для охорони здоров’я населення, для 

захисту репутації або прав інших людей, для недопущення розголошення інформації, одержаної 

конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя.

Закон України «Про інформацію» від 02.10.1992 р. визначає її як будь-які відомості та/
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або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному 

вигляді.  

Відповідно до Закону України «Про інформацію» захист інформації – сукупність правових, 

адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, 

цілісність інформації та належний порядок доступу до неї. Цей же закон регулює порядок 

роботи з інформацією про особу. 

Інформацією про фізичну особу (персональні дані) – визнаються відомості чи сукупність 

відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не 

допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації 

про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної 

безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини.

До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її 

національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров’я, а також адреса, 

дата і місце народження. Кожному забезпечується вільний доступ до інформації, яка стосується 

його особисто, крім випадків, передбачених законом. 

Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. 

Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено 

фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень. Конфіденційна 

інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею 

порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. 

Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 р. 

інформацією з обмеженим доступом є: 

- конфіденційна інформація; 

- таємна інформація; 

- службова інформація. 

Інформація про особу, відповідно до вимог цього закону, визнається конфіденційною. 

Питання доступу до інформації про особу врегульовано ст. 10 цього Закону.

Так, кожна особа має право (у тому числі й дитина та її батьки, законні представники та 

опікуни та піклувальники): 

- знати у період збирання інформації, але до початку її використання, які відомості про 

неї та з якою метою збираються, як, ким і з якою метою вони використовуються, передаються 

чи поширюються, крім випадків, встановлених законом; 

- доступу до інформації про неї, яка збирається та зберігається; 

- вимагати виправлення неточної, неповної, застарілої інформації, знищення інформації, 

збирання, використання чи зберігання якої здійснюється з порушенням вимог закону; 

- на ознайомлення за рішенням суду з інформацією про інших осіб, якщо це необхідно 

для реалізації та захисту прав та законних інтересів; 

- на відшкодування шкоди у разі розкриття інформації про цю особу з порушенням вимог, 

визначених законом. 

Обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і використовується розпорядниками 

інформації, має бути максимально обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, 

визначений законом. 

Розпорядники інформації, які володіють інформацією про особу, зобов’язані: 

- надавати її безперешкодно і безкоштовно на вимогу осіб, яких вона стосується, крім 

випадків, передбачених законом; 

- використовувати її лише з метою та в спосіб, визначений законом; 

- вживати заходів щодо унеможливлення несанкціонованого доступу до неї інших осіб; 

- виправляти неточну та застарілу інформацію про особу самостійно або на вимогу осіб, 

яких вона стосується. 

Обмеження доступу до інформації про дитину, яка стала жертвою торгівлі дітьми, також 

виражається у неможливості надання доступу до цієї інформації відповідно до вимог ст. 22 

Закону України «Про доступ до публічної інформації».
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Порушення принципу конфіденційності (обмеження доступу) до інформації про особу 

дитини та відомостей, які дозволили б установити дитині статус як такій, яка постраждала 

від торгівлі дітьми, тягнуть за собою юридичну відповідальність. Причому суб’єктами 

відповідальності можуть бути як особи – розпорядники інформації, так і інші особи, що 

намагаються отримати таку інформацію недозволенним способом, у тому числі з втручанням 

до комп’ютерних систем обробки таких даних.

Окрім цього, відповідно до п. 28 Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України 

від 22.08.2012 р. № 783, розголошення відомостей про особисте життя постраждалої особи 

та іншої інформації про особу, яка стала відома суб’єктам (суб’єктам, що визначені п.п. 2–5 

ч. 1 ст. 5 Закону України «Про протидію торгівлі людьми») під час роботи з такою особою, 

забороняється. 

Кодекс України про адміністративні правопорушення передбачає відповідальність за такі 

проступки:

- незаконне використання інформації, що стала відома особі у зв’язку з виконанням 

службових повноважень (ст. 172-8);

- невиконання законних вимог посадових осіб органів Державної служби спеціального 

зв’язку та захисту інформації України щодо усунення порушень законодавства про 

криптографічний та технічний захист інформації, яка є власністю держави, або інформації 

з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої встановлена законом, та законодавства у 

сфері надання послуг електронного цифрового підпису, а також створення інших перешкод 

для виконання покладених на них обов’язків (ст. 188-31);

- здійснення незаконного доступу до інформації в інформаційних (автоматизованих) 

системах, незаконне виготовлення чи розповсюдження копій баз даних інформаційних 

(автоматизованих) систем (ст. 212-6).

Кримінальним кодексом України встановлена відповідальність за:

- незаконне збирання, зберігання, використання або поширення конфіденційної 

інформації про особу без її згоди або поширення цієї інформації у публічному виступі, творі, 

що публічно демонструється, чи в засобах масової інформації (ст. 182);

- порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної чи іншої 

кореспонденції, що передаються засобами зв’язку або через комп’ютер (ст. 163);

- несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), 

автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку, що призвело до 

витоку, втрати, підробки, блокування інформації, спотворення процесу обробки інформації 

або до порушення встановленого порядку її маршрутизації (ст. 361);

- несанкціоновані збут або розповсюдження інформації з обмеженим доступом, яка 

зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих 

системах, комп’ютерних мережах або на носіях такої інформації, створеної та захищеної 

відповідно до чинного законодавства (ст. 361-2). 
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3. Альтернативний звіт Про реалізацію Україною Положень конвенції ООН «Про права 

дитини» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.childrights.in.ua
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У коментованій статті розглядається проблема попередження торгівлі дітьми, а саме: 

перелік заходів, які здійснюються суб’єктами протидії торгівлі людьми, і які спрямовані на 

виявлення та усунення причин і передумов, що сприяють торгівлі дітьми. 

Діти є окремою соціально-демографічної групою, особливості якої важливо враховувати 

у здійсненні всіх заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми. Адже стратегії, які 

стосуються повнолітніх, не завжди адекватні для дітей. Тому міжнародне та національне 

законодавство було доповнено документами, спрямованими саме на протидію торгівлі дітьми. 

Протидія торгівлі дітьми і боротьба з нею базуються на широкому комплексі міжнародних 
документів, серед яких головне місце займає Конвенція ООН про права дитини. 

Крім того, до найбільш важливих слід віднести ще такі: 

- Рекомендація Комітету Міністрів Ради Європи «Про попередження сексуальної 

експлуатації, порнографії, проституції, а також торгівлі людьми та підлітками» (R (91) І, 

09.09.1991 р.);

- Факультативний Протокол до Конвенції про права дитини, що стосується торгівлі 

дітьми, дитячої проституції та дитячої порнографії. Нью-Йорк, 25.05.2000 р.;

- Конвенція Міжнародної організації праці (№ 182, 1999 р.) «Про заборону та негайні 

заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці» від 17.06.1999 р.;

- Конвенція про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей, Гаазька 

конференція, 25.10.1980 р.;

- Конвенція про захист дітей та співробітництво в галузі міждержавного усиновлення, 

Гаазька конференція, 29.05.1993 р.;

- Конвенція про юрисдикцію, право, що застосовується, визнання, виконання та 

співробітництво щодо батьківської відповідальності та заходів захисту дітей, Гаазька 

конференція, 19.10.1996 р.;

- План дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми (2005 р.): урахування особливих потреб 

дітей (Рішення № 685). 

В ч. 1 коментованої статті наголошується, що суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають необхідних соціальних, 

правових, психолого-педагогічних та інші заходів, спрямованих на виявлення та усунення 

причин і передумов, що сприяють торгівлі дітьми. При цьому вони є основою попередження 

даного виду злочинності.

Взагалі соціальна профілактика торгівлі дітьми може бути первинною, вторинною та 

третинною.

Первинна профілактика має на меті формування активного, адаптивного, 

високофункціонального життєвого стилю, який забезпечує реалізацію прав, задоволення 

потреб та інтересів дитини. Завданнями цієї роботи є вдосконалення тих конструктивних 

Стаття 21. Попередження торгівлі дітьми 
1. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 

повноважень вживають необхідних соціальних, правових, психолого-педагогічних та інших 
заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і передумов, що сприяють торгівлі дітьми. 

2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, які постраждали від торгівлі дітьми, 
та проводять профілактичну роботу з ними та їхніми батьками або особами, які їх замінюють. 

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень розробляють та впроваджують у навчальних закладах навчальні та виховні 
програми з протидії торгівлі дітьми. 

4. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень вживають заходів для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми 
серед батьків та осіб, що їх замінюють, та осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах 
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, 
судовій та правоохоронній сферах.
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стратегій поведінки, життєвих умінь та навичок, які дитина вже має, але не знає, як їх 

застосувати в разі потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; навчання розпізнаванню таких 

ситуацій і поведінці в них; збільшення потенціалу особистісних ресурсів дитини (розвиток 

внутрішнього контролю власної поведінки, формування правосвідомості, розвиток 

активності). Змістом первинної профілактики має бути: 1) надання інформації про явище 

«торгівлі людьми»; 2) роз’яснення прав; 3) демонстрація зразків застосування життєвих 

умінь і навичок щодо навчання, знайомства, відпочинку за кордоном; 4) підтримка творчої, 

інтелектуальної, громадської, спортивної діяльності. Методами первинної профілактики є: 

інформування, навіювання, робота в громаді.

Вторинна соціальна профілактика є переважно груповою. Її метою є зміна малоадаптивної 

дисфункційної ризикованої поведінки на адаптивну. Іншими словами, передбачає зміну 

ставлення до себе та оточення і навчання поведінки в ситуаціях, які можуть призвести до 

залучення в торгівлю людьми. Вторинна профілактика спрямована на «групи ризику» і 

передбачає своєчасне виявлення осіб з «групи ризику» і надання їм соціальної підтримки та 

допомоги. Основними методами роботи є: вправи, інформування, переконання, роз’яснення, 

драматизація, приклад розв’язання ситуацій. Формами реалізації цих методів є тренінги, 

цикли занять, вулична соціальна робота, соціологічні дослідження.

Третинна соціальна профілактика торгівлі дітьми спрямована на інтеграцію в суспільство 

дітей, які постраждали від торгівлі людьми, з метою попередження повторної торгівлі цими 

особами. Третинна соціальна профілактика є індивідуальною та передбачає виявлення причин 

і особливостей поведінки і свідомості дитини, які призвели до виникнення проблеми, а також 

усунення причин через перенавчання дитини, підвищення її соціального статусу, підтримку 

у влаштуванні в житті. Такі види роботи здійснюються водночас із соціальною реабілітацією 

та супроводом, але мають іншу мету. Основними методами роботи при цьому є: робота 

з конкретним випадком, рефлексія ситуації та індивідуального розвитку, перенавчання, 

заохочення, інформування, переконання, включення в різні види діяльності та соціальне 

середовище.

До правових заходів відносять формування правової культури шкільної та студентської 

молоді, яка впливає на законослухняну поведінку, а також забезпечує життєдіяльність людини 

відповідно до потреб, інтересів і цінностей гуманного суспільства. Правове виховання дітей 

і молоді вирішує властиві тільки йому завдання. Знання законів і правове затвердження 

людини є головними факторами, що впливають на готовність до правової дії в тій або іншій 

ситуації.

Одним з важливих напрямів діяльності, що спрямована на протидію торгівлі дітьми, є 

психолого-педагогічна робота з потенціальними групами ризику серед шкільної та студентської 

молоді.

Зміни, що відбуваються в соціально-економічній сфері нашої держави, проблеми, 

з якими стикається молодь на сучасному етапі розвитку суспільства, а саме – матеріальна 

незабезпеченість, безробіття, складність здобуття професії – справляють великий вплив 

на формування ціннісних орієнтацій, істотно позначаються на соціалізації шкільної та 

студентської молоді.

Для успішної реалізації стратегічних цілей і визначення системи педагогічних заходів у 

виховній роботі із попередження торгівлі дітьми головне значення мають:

- єдність спеціалізації (правового, організаційного, планового, інформаційного, 

методичного забезпечення), створення єдиної системи роботи державних органів і неурядових 

організацій, закладів освіти з протидії порушенням прав людини;

- комплексність, що передбачає поєднання різних засобів впливу на дитину, умов життя, 

виховання і тематики роботи (торгівля дітьми, насильство, експлуатація);

- плановість, програмно-цільовий підхід до організації діяльності щодо попредження 

торгівлі дітьми, насильства, експлуатації і т.п.;

- багатоступеневість заходів щодо загального та соціального попередження експлуатації 

і торгівлі дітьми серед шкільної та студентської молоді;
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- диференціація та індивідуалізація заходів з надання допомоги у вихованні конкретної 

дитини з урахуванням її вікових і психологічних особливостей, причин та умов порушення 

норм поведінки;

- єдність заходів педагогічного впливу і соціальної допомоги;

- єдність колективних, групових та індивідуальних заходів;

- конкретність і реальність профілактичних дій щодо порушення прав людини.

В організаційно-педагогічній системі, що спрямована на забезпечення умов здійснення 

науково-виховної діяльності щодо попередження торгівлі дітьми, можна визначити такі 

взаємопов’язані методи педагогічного впливу: розробка і впровадження засобів і методів 

формування соціальної відповідальності учнів і студентів (як інтегрованого морального 

і соціально-психологічного середовища), здатної закріпити творчу активність, моральні 

вчинки і належну самооцінку особистості.

Проблема торгівлі дітьми тісно пов’язана з такими проблемами, як наркоманія та 

підліткова безпритульність. Тому надзвичайно важливо для вчителів і викладачів приділяти 

увагу профілактиці цих явищ у молодіжному середовищі, володіти інформацією про характер 

молодіжних угруповань, про психологічний клімат у сім’ях і молодіжних колективах. 

Серйозну увагу слід звернути на вирішення проблеми організації ненаукової діяльності 

закладів освіти, забезпечення змістовного і цікавого відпочинку для молоді. Рекомендується 

в структурі педагогічних заходів щодо профілактики даного явища виділити такі їх види:

- заходи щодо попередження умов, що сприяють проявам протиправної поведінки серед 

шкільної та студентської молоді (рання профілактика);

- заходи з оздоровлення середовища життєдіяльності учнів і студентів, яке створює 

можливості для протиправної поведінки, і одночасно корекція особистої позиції (перший 

етап безпосередньої профілактики);

- активізація заходів з педагогічного впливу на осіб, які мають намір виїхати за кордон 

(другий етап безпосередньої профілактики);

- систематизація заходів щодо попередження торгівлі дітьми  (третій етап безпосередньої 

профілактики);

- індивідуалізація педагогічних засобів профілактичного впливу в навчально-виховному 

процесі.

Одним з послідовних провідником у ідей є Міжнародний жіночий правозахисний центр 

«Ла Страда-Україна», який давно відстоює позицію щодо включення теми попередження 

торгівлі людьми до шкільних навчальних планів. Можливість включення цієї теми 

підтверджується результатами експертизи шкільних навчальних планів, проведеної у 2011 р. 

Центром «Ла Страда-Україна» разом з Українським науково-методичним центром практичної 

психології та соціальної роботи й Інститутом інноваційних технологій та змісту освіти на 

виконання Наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.03.2011 р. 

№ 292 «Про організацію інформаційно-профілактичної роботи щодо запобігання торгівлі, 

експлуатації та жорстокого поводження з дітьми у 2011 році». Проведення експертизи мало 

на меті з’ясувати можливості включення теми протидії торгівлі людьми та експлуатації дітей 

в базову частину державного компонента шкільних навчальних програм. За результатами 

Міністерству освіти і науки, молоді та спорту були представлені методичні рекомендації 

щодо включення таких тем до шкільних програм.

Кабінетом Міністрів України у квітні 2011 р. розроблений та затверджений Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 р.. Відповідно 

до цього плану Міністерству освіти і науки, молоді та спорту, Міністерству охорони здоров’я, 

Міністерству культури, Міністерству соціальної політики, Міністерству внутрішніх справ, 

Міністерству закордонних справ, Міністерству юстиції, Міністерству фінансів, Міністерству 

економічного розвитку і торгівлі, Державній службі молоді та спорту, Державній міграційній 

службі, Державному комітету телебачення і радіомовлення, Раді міністрів Автономної 

Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям 

поставлені завдання на забезпечення виконання заходів в межах реалізації.



130 

У сфері боротьби з використанням дитячої праці
Міністерству соціальної політики; Міністерству освіти і науки, молоді та спорту; 

Державній службі молоді та спорту; Раді міністрів Автономної Республіки Крим; обласним; 

Київській та Севастопольській міським держадміністраціям забезпечити проведення разом з 

представниками професійних спілок та організацій роботодавців перевірку стану дотримання 

вимог законодавства про працю неповнолітніх осіб на підприємствах, в установах та 

організаціях усіх форм власності.

У сфері ліквідації торгівлі дітьми, сексуальної експлуатації
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту; Державній службі молоді та спорту 

забезпечити проведення для працівників структурних підрозділів у справах сім’ї, молоді та 

спорту семінарів з питань жорстокого поводження з дітьми та попередження насильства 

в сім’ї. Крім того на ці органи виконавчої влади покладається інформаційна підтримка 

роботи «гарячої лінії» з питань запобігання насильству та захисту прав дітей. З 2004 р. на базі 

Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна» працює національна 

«гаряча лінія» з питань запобігання насильству та захисту прав дітей. Щомісяця на «гарячу 

лінію» Центру звертаються більше тисячі громадян, в тому числі дітей, які опинилися 

в складній життєвій ситуації. За 2011 р. «гаряча лінія» отримала 5957 звернень від дітей 

і майже 7000 звернень за перші 6 місяців 2012 р.. На сьогодні, це єдина служба телефону 

довіри для дітей, яка працює в Україні. Дзвінки для абонентів є безкоштовними для всієї 

території України. Інформаційна підтримка роботи лінії з боку держави є важливою умовою 

ефективної роботи «гарячої лінії».

Міністерству внутрішніх справ доручено забезпечити організацію профілактичного 

відвідування житла громадян, які перебувають на обліку у зв’язку із схильністю до вчинення 

насильства в сім’ї.

Відповідно до ч. 2 коментованої статті суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів щодо виявлення дітей, 

які постраждали від торгівлі дітьми, та проводять профілактичну роботу з ними та їхніми 

батьками або особами, які їх замінюють. 

Для визнання жертв торгівлі дітьми потерпілими з метою забезпечення їм можливості 

отримати допомогу та захист важливе значення має сама процедура виявлення. Більше того, 

виявлення жертв торгівлі дітьми є основною передумовою для встановлення випадків торгівлі 

людьми та переслідування злочинців.

Проте з самого початку розслідування і до формулювання обвинувачення постраждалу 

особу необхідно розглядати як потерпілу. Правоохоронні органи мають чітко розуміти, що 

правильний підхід до (імовірних) жертв торгівлі дітьми полегшує виявлення випадків скоєння 

злочинів торгівлі дітьми та їх розслідування. 

Поняття «потерпілий» є юридичним терміном, а визнання особи потерпілою є результатом 

оцінки факту скоєння злочину проти цієї особи, що створює підстави для формулювання 

обвинувачення. Статус особи, постраждалої від торгівлі людьми, надається відповідно до 

Закону «Про протидію торгівлі людьми». 

Складність процедури виявлення передбачає необхідність мати спеціальні навички 

для визначення того, чи є дитина потерпілою. Це передбачає, запровадження ефективних 

навчальних програм, спеціально націлених на покращення оцінки показників і стандартів 

у процесі виявлення. Відповідно до Декларації основних принципів правосуддя для жертв 

злочинів та зловживання владою (1985), особи, які імовірно можуть контактувати із 

жертвами (такі як посадові особи правоохоронних та судових органів, працівники медичних 

та соціальних закладів), повинні проходити навчання, щоб уміти правильно ідентифікувати 

жертви та уважно ставитися до їхніх потреб. Це особливо необхідно для тих, хто має справу з 

жертвами, які є іноземними громадянами і тому – особливо вразливими.

Виділяють окремі групи службовців та працівників, які частіше за інших контактують 

з жертвами торгівлі дітьми: прикордонників, співробітників правоохоронних органів та 

імміграційних служб, суддів та прокурорів, лікарів, медичних та соціальних працівників, 
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інспекторів з нагляду за умовами проживання, праці та сільським господарством, працівників 

організацій захисту прав іммігрантів, захисту прав жінок, потерпілих та біженців, а також 

організацій, що надають притулок. 

Належне виконання своїх обов’язків вищеназваними категоріями службових осіб 

може допомогти у справі виявлення жертв торгівлі дітьми, що, у свою чергу, полегшить 

перенаправлення жертв до організацій з підтримки потерпілих. 

У ч. 4 коментованої статті наголошується на тому, що суб’єкти, які здійснюють заходи у 

сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень вживають заходів для підвищення 

рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, що їх замінюють, та 

осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах. 

З урахуванням того, що батьки готують свою дитину до майбутнього самостійного 

життя, яке висуває численні обов’язки як перед собою, так і перед суспільством, науково-

виховні установи системи освіти повинні здійснювати організаційно-практичну роботу з 

формування педагогічної культури батьків. З метою посилення позитивного впливу сім’ї на 

формування молодого покоління слід усіляко вирізняти пріоритети сімейного виховання, 

акцентувати увагу батьків на їх відповідальності за виховання і долю дитини. Конституція 

України наголошує на тому, що батьки зобов’язані утримувати дітей до їх повноліття (ст. 51 

Конституції України).

Заходи для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків 

передбачає використання як просвітницьких форм і методів, так і практичних занять. 

Найбільш характерні та показові такі форми роботи з батьками:

- виступи педагогів на підприємствах, в установах, де працюють батьки, в мікрорайонах, 

на літніх майданчиках (батькам надається інформація про поняття «торгівля людьми», про 

способи потрапляння в рабство, засоби і установи, які допомагають у скрутних ситуаціях, і 

т.п.);

- «батьківські університети» – це форма просвітницької роботи, розрахована на 

постійний склад слухачів, на систематичне проведення лекцій і практичних занять. Мета 

таких занять – пропаганда певних знань серед населення, надання батькам допомоги і знань 

щодо профілактики торгівлі дітьми, поглиблення зв’язків між школою та сім’єю;

- консультації – форма роботи з батьками, яка передбачає надання фахівцями допомоги 

батькам з вирішення різних проблем сімейного виховання, що можуть стати в майбутньому 

передумовами торгівлі дітьми. Ці проблеми не плануються для консультанта, тому 

консультування вимагає від нього не тільки глибокої підготовки, але й уміння аналізувати 

проблему, виділити її причини і наслідки, а також володіти системним підходом до вирішення 

проблем. Консультації можуть бути: за кількістю сімей – масові, групові, індивідуальні; за 

участю членів сім’ї – зі всією родиною, з батьком, матір’ю і дитиною; за місцем проведення 

– у школі, вдома, на підприємствах;

- «педагогічний консиліум» – це форма спілкування учнів, учителів, батьків. Мета 

консиліуму: цілісне, різнобічне вивчення особистості дитини, вироблення єдиної педагогічної 

позиції; визначення головних напрямів удосконалення виховного процесу зусиллями 

вчителів, батьків, самого учня; тренінги спілкування, методики оволодіння аутотренінгом;

- семінар – активна форма просвіти батьків. Передбачає попередню самостійну роботу 

батьків і вчителів (вивчення літератури, досвіду, підготовка виступів, доповідей, тез, питань). 

Питання семінару попередньо обумовлюються; після виступів здійснюється обмін думками. 

Тематика семінарів з батьками може бути така: «Навчання за кордоном: плюси і мінуси, 

засоби попредження торгівлі дітьми»; «Відпочинок дітей за кордоном: зміст, мета, форми, 

методи застереження» тощо.

- практикум – це форма вироблення у батьків педагогічних умінь щодо виховання 

дітей, ефективного вирішення будь-яких педагогічних ситуацій, своєрідне тренування 

педагогічного мислення батьків-вихователів. Під час педагогічного практикуму вчитель 

пропонує знайти вихід з будь-якої конфліктної ситуації, яка може скластися у взаєминах 
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батьків і дітей, батьків і школи і т.п., пояснити свою позицію в тій чи іншій можливій ситуації;

- «Дні відкритих дверей» неурядових організацій і школи. Це може бути один день у 

році, певний день місяця. Запрошуються всі батьки. Їм пропонується відвідати школу або 

будь-який інший навчальний заклад, ознайомитися з роботою соціальних працівників, 

вчителів, після чого з батьками проводять консультації, зустрічі, збори з працівниками 

міліції, з лікарями. 

- «Батьківські збори» – робота з колективом батьків учнів. Це форма організації 

спільної діяльності батьків і вчителів, яка передбачає їх спілкування з метою підбиття 

підсумків, обговорення актуальних питань навчання і виховання, прийняття рішень. Класні 

батьківські збори – громадський орган, який своїми рішеннями визначає завдання, зміст і 

напрям роботи класного батьківського колективу в школі і за місцем проживання, а також 

методи виховання дітей у сім’ї. Класні зборів – одна з форм педагогічного навчання батьків. 

Тематику батьківських зборів розробляє класний керівник, її обговорюють на засіданні 

батьківського комітету. Чергову тему зборів вибирають батьки або пропонує вчитель. Робота 

з батьками в школах, в межах класних зборів, має першочергове значення як первинна 

соціальна профілактика торгівлі дітьми.

Здійснення в закладах освіти заходів із попередження торгівлі дітьми вимагає також 

належної підготовки педагогічних кадрів. У 2009 р. Центром «Ла Страда-Україна» в інститутах 

післядипломної педагогічної освіти (ІППО) було здійснено моніторинг впровадження 

заходів із попередження торгівлі людьми. Всього зібрано та узагальнено 27 анкет (24 обласних 

ІППО та ІППО АР Крим, міст Києва і Севастополя). За отриманими результатами можна 

констатувати, що питання попередження торгівлі людьми включені до навчального плану 24 

інститутів післядипломної педагогічної освіти з 27 опитаних. 

У 2010–2011 рр. за результатами здійсненого моніторингу було розроблено та надруковано 

методичні рекомендації до викладання теми в системі перепідготовки та підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників [2].
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Стаття 22. Інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми
1. Особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/постраждала від торгівлі дітьми, 

зобов’язана невідкладно та із забезпеченням конфіденційності повідомити про це місцеву 
державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи внутрішніх справ або органи 
прокуратури. 

2. У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, до 
торгівлі дітьми особи, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, 
культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній 
сферах, у порядку, встановленому законодавством, інформують про це органи внутрішніх справ 
або органи прокуратури.
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У коментованій статті на нормативно-правовому рівні закріплюється питання 

інформування про дітей, які постраждали від торгівлі дітьми. 

Згідно з ч. 1 коментованої статті особа, якій стало відомо про дитину, яка страждає/

постраждала від торгівлі дітьми, зобов’язана невідкладно та із забезпеченням конфіденційності 

повідомити про це місцеву державну адміністрацію, органи місцевого самоврядування, органи 

внутрішніх справ або органи прокуратури. 

У затвердженому Постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 783 

«Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», в п. 5 

передбачено, що у разі, коли постраждалою особою є дитина, суб’єкт невідкладно повідомляє 

про неї відповідну службу у справах дітей та орган внутрішніх справ. Усі дії щодо такої дитини 

здійснюються відповідно до вимог нормативно-правових актів щодо захисту прав дитини» [4]. 

Відповідно до п. 2 даного Порядку, до суб’єктів взаємодії належать суб’єкти, визначені 

п. п. 2-5 ч. 1 та ч. 2 ст. 5 Закону України «Про протидію торгівлі людьми», а саме: центральні 

органи виконавчої влади, місцеві органи виконавчої влади, закордонні дипломатичні установи 

України, заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, підприємства, 

установи та організації незалежно від форми власності, громадські організації та окремі 

громадяни. 

Важливо зазначити, що в Україні діє «Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу 

жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення», який затверджений 

наказом чотирьох відомств від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11 [5]. Відповідно до цього наказу 

держава здійснює захист дитини від усіх форм фізичного та сексуального насильства, образи, 

недбалого й жорстокого поводження з нею, експлуатації, включаючи сексуальні домагання, у 

тому числі з боку батьків або осіб, які їх замінюють. 

Згідно з діючим Порядком, окрім визначених структур, особа може повідомити до органу 

або закладу освіти, органу або закладу охорони здоров’я, управління (відділу) у справах сім’ї, 

дітей та молоді, центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді або звернутися до притулків 

для дитини.

Невідкладне в українській мові означає таке, що не можна відкладати, що треба здійснювати 

чи розв’язувати негайно. Отже, коли мова йде про обов’язок особи невідкладно повідомити 

таку інформацію, то треба вважати, що повідомлення повинно бути здійснено негайно.

Наступна характерна особливість даної статті Закону полягає в тому, що повідомлення 

повинно бути здійснено з дотриманням конфіденційності. 

Закон України «Про інформацію» встановлює загальні правові принципи отримання, 

використання, розповсюдження та зберігання інформації; стверджує право особи на отримання 

інформації в усіх сферах суспільного та політичного життя України; описує систему інформації 

та її джерела; визначає статус учасників інформаційних відносин; регулює доступ до інформації, 

порядок захисту інформації, а також захисту особи та суспільства від недоброякісної інформації. 

Зокрема, ст. 11 Закону «Про інформацію» дає визначення інформації про фізичну особу та 

забороняє збирати персональні дані без попередньої згоди особи, окрім випадків, передбачених 

законом [6]. 

Згідно з офіційним тлумаченням Закону, лише в процесі зберігання чи розповсюдження 

персональних даних недієздатної особи сама ця особа, дієздатні члени її родини чи її юридичні 

представники мають право доступу до таких даних та перевірки їх правильності й надійності.

Відповідно до ч. 2 ст. 21 цього Закону конфіденційною є інформація про фізичну особу, а 

також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів 

владних повноважень. 

Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи 

у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, 

визначених законом. 

До загальної системи заходів із захисту прав жертв злочинів належить захист персональних 

даних та права на приватне життя. Захист приватного життя жертв є необхідним із погляду 

забезпечення їх фізичної безпеки та повноцінної соціальної реінтеграції. 
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У цьому зв’язку Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми 

передбачає вимоги до спеціального режиму опрацювання та збереження персональних даних, 

а також здійснення судочинства. Окрема увага приділена забезпеченню коректності діяльності 

засобів масової інформації в контексті їх права на свободу вираження думки та прав осіб–жертв 

торгівлі людьми на повагу до приватного життя та особистості [7]. 

Це особливо стосується оприлюднення інформації щодо дитини-жертви. Передбачається, 

що дані про особу чи подробиці, які дозволяють ідентифікувати дитину – жертву торгівлі 

людьми, не стали загальновідомими через засоби масової інформації чи будь-яким іншим 

шляхом, крім виняткових обставин, коли це потрібно для полегшення пошуку членів сім’ї 

або для забезпечення іншим чином благополуччя й захисту дитини (ч. 2 ст. 11 Конвенції Ради 

Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми).

Тож держава має обов’язок забезпечити нерозголошення відомостей про дітей, які 

постраждали або стали свідками торгівлі людьми, дитячої проституції чи порнографії, а також 

безпеку таких дітей і їх сімей.

Відповідно до п. 28 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 783, 

розголошення відомостей про особисте життя постраждалої особи та іншої інформації про 

особу, яка стала відома суб’єктам під час роботи з такою особою, забороняється. 

У чинному законодавстві України захист інформації про особу регламентується та 

регулюється низкою законодавчих актів. 

Насамперед ст. 32 Конституції України наголошує: «Не допускається збирання, зберігання, 

використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, 

визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав 

людини» [8]. 

Стаття 10 «Заборона розголошення відомостей, що містяться у зверненнях» Закону України 

«Про звернення громадян», забороняє розголошення одержаних зі звернень відомостей про 

особисте життя громадян без їх згоди [9]. 

Кримінальний кодекс України, у свою чергу, встановлює кримінальну відповідальність за 

розголошення таких даних (ст. 387) [10]. 

Стаття 10 Закону України «Про охорону дитинства» встановлює обмеження розголошення 

інформації про дитину [11].

Повідомлення повинно бути направлено до органу місцевої державної адміністрації, 

органу місцевого самоврядування, органу внутрішніх справ або органу прокуратури.

Як правило, повідомлення про дитину, яка страждає або постраждала від торгівлі дітьми, 

надходить до органу внутрішніх справ, відповідальні особи якого, керуючись Інструкцією про 

порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх справ України 

заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються (затверджена наказом Міністерства 

внутрішніх справ України від 14.04.2004 р. № 400) [12], реагують відповідним чином.

Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явилися підстави вважати, що вона 

постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини. 

Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, місцева державна 

адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно встановлює особу дитини, здійснює 

оцінку обставин та приймає план першочергових заходів допомоги дитині на період до вирішення 

питання щодо встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

Відповідно до п. 20 Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2012 р. № 783 

складається індивідуальний план соціального захисту дитини, яка опинилася в складних 

життєвих обставинах, дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського піклування. 

Індивідуальний план розглядається та затверджується на засіданні комісії з питань захисту прав 

дитини відповідно до законодавства. Відповідно до п. 23 зазначеної постанови, виконавцем 

індивідуального плану буде служба у справах дітей за місцем перебування дитини.

У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація невідкладно 

вирішує питання влаштування дитини. 
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Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 

повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми. 

У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи 

особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень: 

1) повернення дитини до країни походження; 

2) залишення дитини в Україні. 

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження 

за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа у справах захисту дітей країни 

походження дитини погодилися і мають можливість взяти на себе відповідальність за дитину і 

надати їй належну допомогу та захист. 

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у разі 

неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для інтеграції дитини в 

Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист. 

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку 

дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини. 

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, якщо 

є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її найкращим 

інтересам. 

У разі існування підозри щодо причетності батьків дитини або осіб, які їх замінюють, до 

торгівлі дітьми особи, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, 

культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній 

сферах, у порядку, встановленому законодавством, інформують про це органи внутрішніх 

справ або органи прокуратури. 

Використані джерела

1. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові 

аспекти боротьби) : моногр. / В.О. Іващенко. – К. : Атіка, 2004. – 112 с.

2. Предотвращениеторговли людьми и эксплуатации детей : науч.-метод. пособие. / 

Е.Б. Левченко, Е.А. Удалова, И.Н. Трубавина и др. ; общ. ред. Е.Б. Левченко и Е.А. Удаловой. 

– К., 2006. – 210 с.

3. Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посіб. / за ред. Т. Семигіної. – К. : Вид. дім 

«Києво-Могилянська академія», 2008. – 166 с.

4. Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, у разі, коли постраждалою особою є дитина : постанова Кабінету Міністрів 

України від 22.08.2012 р. № 783 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.

ua/laws/show/783-2012-%D0%BF. – (Редакція від 22.08.2012).

5. Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми 

або реальної загрози його вчинення : наказ Державного комітету України у справах сім’ї та 

молоді, МВС України, МОН України, МОЗ України від 16.01.2004 р. № 5/34/24/11 [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0099-04. – (Редакція від 

16.01.2004).

6. Про інформацію : Закон України від 2 жовтня 1992 року № 2657-XII [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2657-12. - Редакція від 10.08.2012.

7. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми : Конвенцію 

ратифіковано Законом України від 21.09.2010 р. № 2530-VI [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_858. – (Редакція від 21.09.2010).

8. Конституція України : Закон від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80. – 

(Редакція від 12.04.2012).

9. Про звернення громадян : Закон від 02.10.1996 р. № 393/96-ВР [Електронний ресурс]. – 



136 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80. – (Редакція від 

21.09.2012).

10. Кримінальний кодекс України : Закон від 05.04.2001 № 2341-III [Електронний ресурс]. 

– Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2341-14. – (Редакція від 21.09.2012).

11. Про охорону дитинства : Закон від 26.04.2001 р. № 2402-III [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2402-14. – (Редакція від 10.07.2011).

12. Про порядок приймання, реєстрації та розгляду в органах і підрозділах внутрішніх 

справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються : наказ МВС України 

від 14.04.2004 р. № 400 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/

show/z0571-04. – (Редакція від 14.04.2004).

Положення даної норми врегульовують питання щодо надання допомоги дітям, які 

постраждали від торгівлі дітьми та відповідають як міжнародно-правовим, так і національним 

законодавчим актам, спрямованим на протидію торгівлі дітьми. Всесвітньою декларацією прав 

людини 1948 р. визначено, що материнство та дитинство дають право на особливий захист та 

допомогу. Міжнародним пактом про громадянські та політичні права у ч. 1 ст. 24 закріплено, 

що «...кожна дитина без будь-якої дискримінації за ознакою раси, кольору шкіри, статі, мови, 

релігії, національного чи соціального походження, майнового стану або народження має 

право на такі заходи захисту, які потрібні їй як малолітній з боку її сім’ї, суспільства і держави». 

Коментована норма також відповідає положенням ст. 35 Конвенції ООН про права дитини, 

в якій зазначено, що держави-учасниці вживають на національному, двосторонньому та 

багатосторонньому рівнях всіх необхідних заходів щодо відвернення викрадень дітей, торгівлі 

дітьми чи їх контрабанди в будь-яких цілях і в будь-якій формі.

Крім цього, положення щодо захисту прав дітей та надання допомоги постраждалим від 

торгівлі дітьми містяться у «Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми, і покарання за неї», який доповнює Конвенцію Організації 

Об’єднаних Націй «Проти транснаціональної організованої злочинності» (дата набуття 

чинності для України 21.05.2004 р.).

Розглядаючи питання щодо захисту прав дітей та надання допомоги постраждалим від 

торгівлі дітьми, слід зазначити, що відповідно до Закону України «Про охорону дитинства», 

охорона дитинства – це система державних та громадських заходів, спрямованих на 

забезпечення повноцінного життя, всебічного виховання і розвитку дитини та захисту її 

прав. Усі діти на території України, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, релігії, 

політичних або інших переконань, національного, етнічного або соціального походження, 

майнового стану, стану здоров’я та народження дітей і їх батьків або будь-яких інших 

Стаття 23. Надання допомоги дітям, які постраждали від торгівлі дітьми
1. Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явилися підстави вважати, що вона 

постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини. 
2. Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, місцева 

державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно встановлює особу 
дитини, здійснює оцінку обставин та приймає план першочергових заходів допомоги дитині на 
період до вирішення питання щодо встановлення дитині статусу особи, яка постраждала від 
торгівлі дітьми. 

3. У разі якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти 
або дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація невідкладно 
вирішує питання влаштування дитини. 

4. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із залученням 
закладів освіти, охорони здоров’я здійснюють розробку та впровадження індивідуальної програми 
допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

5. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в межах своїх 
повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, які постраждали від торгівлі дітьми.
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обставин, мають рівні права і свободи. З метою забезпечення охорони дитинства та захисту 

прав дитини було прийнято Закон України «Про Загальнодержавну програму «Національний 

план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року», що 

передбачає створення системи реабілітації та реінтеграції дітей, які потерпіли від торгівлі 

ними, сексуальної експлуатації, інших форм жорстокого поводження.

На національному рівні відповідальність за належне задоволення потреб дітей, 

постраждалих від торгівлі людьми, має бути покладено на суб’єкти, що визначені п.п. 2–5 ч. 1 

та ч. 2 ст. 5 коментованого Закону, а саме: центральні органи виконавчої влади, місцеві органи 

виконавчої влади, закордонні дипломатичні установи України, заклади допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, підприємства, установи та організації незалежно від форми 

власності, громадські організації та окремі громадяни.

Завдання із забезпечення взаємодії суб’єктів покладаються на відповідний структурний 

підрозділ місцевої держадміністрації та відповідальну посадову особу, що визначаються згідно 

з Порядком встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, затвердженим 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р. № 417. 

У контексті розгляду положень коментованої норми слід відзначити ст. 4 коментованого 

Закону, що визначає основні напрями державної політики у сфері протидії торгівлі людьми, до 

яких, окрім інших віднесено і надання допомоги та захисту особам, які постраждали від торгівлі 

людьми, шляхом удосконалення системи відновлення їх прав, надання комплексу послуг, 

впровадження механізму взаємодії суб’єктів у сфері протидії торгівлі людьми. Ці положення 

повною мірою стосуються і дітей, які стали жертвами торгівлі людьми.

Поява цієї статті в Законі «Про протидію торгівлі людьми» зумовлена необхідністю 

врегулювання питань, пов’язаних з протидією торгівлі дітьми в цілому та надання допомоги 

дітям, які постраждали від торгівлі дітьми, зокрема.

Держава надає допомогу дитині з моменту, коли з’явилися підстави вважати, що вона 

постраждала від торгівлі дітьми, і до повного завершення реабілітації дитини. У такому 

випадку складається індивідуальний план соціального захисту дитини, який розглядається та 

затверджується на засіданні комісії з питань захисту прав дитини відповідно до законодавства 

та потреб окремої дитини. Головним виконавцем виконання індивідуального плану є служба у 

справах дітей за місцем перебування дитини. Про виконання індивідуального плану служба у 

справах дітей повідомляє відповідний підрозділ.

При цьому допомога може полягати у наданні таких видів послуг (згідно зі ст. 5 Закону 

України «Про соціальні послуги»): 

- соціально-побутові – забезпечення продуктами харчування, м’яким та твердим інвентарем, 

гарячим харчуванням, транспортними послугами, засобами малої механізації, здійснення 

соціально-побутового патронажу, соціально-побутової адаптації, виклик лікаря, придбання та 

доставка медикаментів тощо; 

- психологічні – надання консультацій з питань психічного здоров’я та поліпшення 

взаємин з оточуючим соціальним середовищем, застосування психодіагностики, спрямованої 

на вивчення соціально-психологічних характеристик особистості, з метою її психологічної 

корекції або психологічної реабілітації, надання методичних порад; 

- соціально-педагогічні – виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, 

які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, 

виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої 

діяльності тощо, а також залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, 

заінтересованих осіб; 

- соціально-медичні – консультації щодо запобігання виникненню та розвитку можливих 

органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення 

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів, працетерапія; 

- соціально-економічні – задоволення матеріальних інтересів і потреб осіб, які перебувають 

у складних життєвих обставинах, що реалізуються у формі надання натуральної чи грошової 

допомоги, а також допомоги у вигляді одноразових компенсацій; 
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- юридичні – надання консультацій з питань чинного законодавства, здійснення захисту 

прав та інтересів осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, сприяння застосуванню 

державного примусу і реалізації юридичної відповідальності осіб, що вдаються до протиправних 

дій щодо цієї особи (оформлення правових документів, захист прав та інтересів особи, інша 

правова допомога тощо);

- послуги з працевлаштування – пошук підходящої роботи, сприяння у працевлаштуванні та 

соціальне супроводження працевлаштованої особи; 

- інформаційні – надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої 

ситуації (довідкові послуги); розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань 

(просвітницькі послуги); поширення об’єктивної інформації про споживчі властивості та види 

соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем 

(рекламно-пропагандистські послуги); 

- інші соціальні послуги. 

Окрім цього, постраждалим повинна бути надана одноразова матеріальна допомога. 

Порядок виплати такої допомоги регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 

25.08.2012 р. № 660. 

Після отримання інформації про дитину, яка постраждала від торгівлі дітьми, місцева 

державна адміністрація, на території якої виявлено дитину, разом з адміністрацією закладу, 

до якого тимчасово її влаштовано, органами внутрішніх справ, охорони здоров’я невідкладно 

вживає заходів до встановлення особи дитини, місця її проживання, відомостей про батьків 

або осіб, які їх замінюють, інших родичів, місця їх проживання (перебування). 

Після встановлення особи дитини та здійснення оцінки обставин місцева державна 

адміністрація, на території якої виявлено дитину, невідкладно приймає план першочергових 

заходів допомоги дитині на період до вирішення питання щодо встановлення дитині статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі дітьми. Особливості і порядок реалізації названої процедури 

наведено у коментарі до ст. 15 цього Закону.

У разі, якщо дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти або 

дитини, позбавленої батьківського піклування, місцева державна адміністрація невідкладно 

вирішує питання влаштування дитини.

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» дитина-
сирота – дитина, в якої померли чи загинули батьки; діти, позбавлені батьківського піклування 
– діти, які залишилися без піклування батьків у зв’язку з позбавленням їх батьківських прав, 

відібранням у батьків без позбавлення батьківських прав, визнанням батьків безвісно відсутніми 

або недієздатними, оголошенням їх померлими, відбуванням покарання в місцях позбавлення 

волі та перебуванням їх під вартою на час слідства, розшуком їх органами внутрішніх справ, 

пов’язаним з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей про їх місцезнаходження, 

тривалою хворобою батьків, яка перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки, а також 

підкинуті діти, діти, батьки яких невідомі, діти, від яких відмовились батьки, та безпритульні 

діти; 

Статус дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування, – це  визначене 

відповідно до законодавства становище дитини, яке надає їй право на повне державне 

забезпечення і отримання передбачених законодавством пільг та яке підтверджується 

комплектом документів, що засвідчують обставини, через які дитина не має батьківського 

піклування.

Особи із числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – особи віком 

від 18 до 23 років, у яких у віці до 18 років померли або загинули батьки, та особи, які були 

віднесені до дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усі повідомлення про дітей, залишених без батьківського піклування, служба у справах 

дітей реєструє в журналі обліку повідомлень про дітей, які залишилися без батьківського 

піклування, що ведеться за спеціальною формою.

Служба у справах дітей, а в разі, коли дитина виявлена на території села, селища, – 
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виконавчий орган сільської, селищної ради разом з працівниками органів внутрішніх справ та 

охорони здоров’я протягом доби після надходження повідомлення про дитину, яка залишилась 

без батьківського піклування, проводять обстеження умов її перебування, стану здоров’я та 

з’ясовують обставини, за яких дитина залишилась без батьківського піклування.

За результатами обстеження умов перебування дитини складається акт, в якому зазначається 

дата, місце проведення обстеження, відомості про дитину, її батьків, інших осіб, з якими вона 

проживає, умови утримання дитини та стан її здоров’я, за яких обставин та з яких причин 

дитина залишилася без батьківського піклування, а також заходи, що були вжиті для захисту 

прав дитини.

Такий акт складається в одному примірнику, підписується усіма посадовими особами, 

які були присутні при обстеженні умов перебування дитини, і зберігається в особовій справі 

дитини.

Вказана процедура здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

24.09.2008 р. № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини». Для надання дитині статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 

піклування, служба у справах дітей за місцем походження дитини протягом двох місяців 

повинна зібрати необхідні документи (свідоцтво про народження дитини та документи, що 

засвідчують обставини, за яких дитина залишилася без батьківського піклування).

У рішенні зазначаються прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, обставини, 

за яких вона залишилась без батьківського піклування, документи, які підтверджують ці 

обставини, та форма влаштування дитини. 

Щодо подальшого влаштування таких дітей, то відповідно до ст. 24 Закону України «Про 

охорону дитинства», утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, та безпритульних дітей, утримання і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, забезпечує держава. Так, у разі, якщо дитина, яка постраждала від 

торгівлі дітьми, має статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, 

місцева державна адміністрація невідкладно вирішує питання влаштування дитини.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» формами влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, є: усиновлення; встановлення 

опіки, піклування; передача до прийомної сім’ї, дитячих будинків сімейного типу, до закладів 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.

Усиновлення – прийняття усиновлювачем у свою сім’ю дитини на правах дочки чи сина, 

що здійснене на підставі рішення суду. Усиновлення дитини провадиться в її інтересах для 

забезпечення стабільних та гармонійних умов її життя.

Встановлення опіки та піклування – влаштування дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, в сім’ї громадян України, які перебувають, переважно, у сімейних, 

родинних відносинах із цими дітьми-сиротами або дітьми, позбавленими батьківського 

піклування, з метою забезпечення їх виховання, освіти, розвитку і захисту їх прав та інтересів.

Передача до прийомної сім’ї – добровільне прийняття за плату сім’єю або окремою особою, 

яка не перебуває у шлюбі, із закладів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського 

піклування, від одного до чотирьох дітей на виховання та для спільного проживання.

Передача до дитячого будинку сімейного типу – прийняття в окрему сім’ю, яка створюється 

за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, на виховання та для 

спільного проживання не менш як п’яти дітей-сиріт та/або дітей, позбавлених батьківського 

піклування. Загальна кількість дітей, включаючи рідних, у такій сім’ї не може перевищувати 

десяти осіб. 

Заклади для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, – медичні, навчальні, 

виховні заклади, заклади та установи праці та соціального захисту населення, в яких проживають 

діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування.

Відповідно до Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної 

із захистом прав дитини, облік дітей, які залишились без батьківського піклування, здійснює 
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служба у справах дітей за місцем проживання батьків дитини або одного з них, з яким проживала 

дитина до настання обставин, за яких вона залишилася без піклування батьків, незалежно 

від місця виявлення дитини, а дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, – 

служба у справах дітей за місцем походження дитини. 

Центри соціально-психологічної реабілітації дітей, притулки для дітей із залученням 

закладів освіти, охорони здоров’я здійснюють розробку та впровадження індивідуальної 

програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми. 

Заклади освіти – управління освіти та науки облдержадміністрації, його структурні 

підрозділи і відповідні виконавчі органи міських рад:

– забезпечують роботу психологічної служби у системі освіти з дітьми дошкільного та 

шкільного віку та їх батьками, а також студентами з числа осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми;

– контролюють відвідування такими особами навчальних закладів;

– беруть участь у підготовці програм соціальної та психологічної реабілітації учнів та 

студентів, які постраждали від торгівлі людьми;

– сприяють залученню учнів та студентів, які постраждали від торгівлі людьми, до 

громадської та гурткової роботи в навчальних закладах.

Заклади охорони здоров’я, головні управління охорони здоров’я, їх структурні підрозділи 

та відповідні виконавчі органи міських рад забезпечують:

– медичне консультування (за направленням ЦССДМ);

– кваліфіковане обстеження та лікування;

– забезпечують вирішення питань щодо надання медичної допомоги іноземцям та особам 

без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми та перебувають на території України, а в 

разі необхідності залучають громадські організації, які спроможні забезпечити оплату надання 

їм такої допомоги;

– рекомендують санаторне лікування постраждалих у закладах системи охорони здоров’я 

(за наявності медичних показань).

Всі вищезазначені органи та установи здійснюють розробку та впровадження індивідуальної 

програми допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі дітьми, враховуючи при цьому: 

– вік дитини;

– соціально-медичні характеристики (стан здоров’я, фізичні та психічні відхилення в 

розвитку і т.п.);

– психологічні характеристики (психічне здоров’я, розумові здібності, середа оточення, в 

якому перебувала дитина, вплив дорослих на ці характеристики, комунікабельність);

– соціально-педагогічні характеристики (стан виховного, культурного, освітнього рівня).

У здійсненні заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми, беруть участь органи 

місцевого самоврядування, а також, за згодою, підприємства, установи, організації незалежно 

від форми власності, громадські організації та окремі громадяни.

Допомога дитині – жертві торгівлі людьми має надаватися до встановлення їй статусу 

особи, яка постраждала від торгівлі людьми, суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми, в межах своїх повноважень забезпечують реалізацію прав дітей, 

які постраждали від торгівлі дітьми. Більш детально про реалізацію прав дітей, можна 

ознайомитись у коментарі до статті 20 коментованого Закону.
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Положення цієї статті, перш за все, точно відповідають Конвенції ООН «Про права дитини», 

відповідно до ст. 11 якої, держави-учасниці вживають заходів для боротьби з незаконним 

переміщенням і неповерненням дітей із-за кордону. Для цього держави-учасниці сприяють 

укладанню двосторонніх або багатосторонніх угод чи приєднуються до чинних угод. 

Положення даної статті також кореспондують з положеннями норми, закріпленої у ч. 2 ст. 

14 Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми «Дозвіл на проживання 

для жертв-дітей, коли він юридично необхідний, видається відповідно до найліпших інтересів 

дитини і, коли потрібно, поновлюється на таких самих умовах».

У Протоколі про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і 

дітьми, і покарання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти 

транснаціональної організованої злочинності, міститься вказівка на те, що коли держава-

учасниця повертає жертву торгівлі людьми державі-учасниці, громадянином якої є ця особа 

або в якій вона мала право постійно проживати на момент в’їзду на територію приймаючої 

держави-учасниці, то таке повернення здійснюється при належному врахуванні питань 

забезпечення безпеки цієї особи, а також характеру будь-якого провадження, пов’язаного 

з тією обставиною, що ця особа стала жертвою торгівлі людьми, причому таке повернення, 

переважно, є добровільним. 

Таким чином, у порядку, встановленому законодавством України та відповідними 

міжнародними договорами, держава вживає заходів для боротьби з незаконним переміщенням, 

вивезенням та неповерненням дітей з-за кордону, їх викраденням, торгівлею та контрабандою 

ними.

У коментованій статті законодавець оперує такими поняттями, як «іноземець» та «особа 

без громадянства». 

Конституція України розмежовує поняття «іноземець» та «особа без громадянства» Отже, 

згідно з Конституцією України іноземець – це будь-яка особа, яка проживає або перебуває на 

території України, не є громадянином України і має докази своєї належності до громадянства 

(підданства) іноземної держави. Відповідно, особи без громадянства – це особи, які проживають 

або перебувають на території України і не є громадянами України та не мають достовірних 

доказів своєї належності до громадянства (підданства) іноземної держави. Діти-жертви, які не 

є громадянами і не проживають у країні, в якій вони перебувають, зазвичай мають право на 

повернення до країни походження. 

Для забезпечення повернення дитини до країни походження органи соціального 

забезпечення у співробітництві з відповідними міжнародними і громадськими організаціями 

за необхідності повинні вживати всіх заходів для пошуку, виявлення місця знаходження членів 

Стаття 24. Повернення або залишення дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми
1. У разі виявлення в Україні дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми та є іноземцем чи 

особою без громадянства, в установленому порядку приймається одне з таких рішень: 
1) повернення дитини до країни походження; 
2) залишення дитини в Україні. 
2. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження 

за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа у справах захисту дітей країни 
походження дитини погодилися і мають можливість взяти на себе відповідальність за дитину і 
надати їй належну допомогу та захист. 

3. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає залишенню в Україні у разі 
неможливості її повернення до країни походження та за наявності умов для інтеграції дитини в 
Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров’я, освіту, соціальний захист. 

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку 
дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини. 

4. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, 
якщо є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її 
найкращим інтересам. 
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родини дитини-жертви з метою полегшення процесу возз’єднання дитини із родиною, в тих 

випадках, коли це відповідає інтересам дитини. 

У ситуаціях, коли безпечне повернення дитини в її родину до країни походження неможливе 

або таке повернення не є в інтересах дитини, органи соціального забезпечення повинні вжити 

відповідних заходів щодо залишення дитини-жертви (вживаючи такі заходи, перевагу слід 

надавати сімейно і суспільно орієнтованій допомозі, а не утриманню дітей у спеціалізованих 

державних установах).

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає поверненню до країни походження 

за умови, якщо батьки або особи, які їх замінюють, або установа у справах захисту дітей країни 

походження дитини погодилися і мають можливість взяти на себе відповідальність за дитину 

і надати їй належну допомогу та захист. Питання є досить складним, адже жодним суб’єктом 

владних повноважень не визначено таку функцію, як ретельна оцінка ризиків повернення 

дитини. Головним у такій ситуації є отримання належним чином оформлену згоду країни, 

до якої має бути повернута дитина. Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, підлягає 

залишенню в Україні у разі неможливості її повернення до країни походження та за наявності 

умов для інтеграції дитини в Україні в частині забезпечення її права на охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист. 

Забезпечення права дитини на охорону здоров’я – регулюється на міжнародному рівні 

Конвенцією ООН «Про права дитини», відповідно до ст. 24 якої держави-учасниці визнають 

право дитини на користування найбільш досконалими послугами системи охорони здоров’я 

та засобами лікування хвороб і відновлення здоров’я. Держави-учасниці намагаються 

забезпечити, щоб жодна дитина не була позбавлена свого права на доступ до подібних послуг 

системи охорони здоров’я.

Згідно із ст. 49 Конституції України кожен має право на охорону здоров’я, медичну 

допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров’я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-

економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм.

Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного 

обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допомога 

надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена.

В Основах законодавства про охорону здоров’я низкою статей (57–66) встановлені гарантії 

охорони здоров’я матері та дитини.

Стаття 6 Закону України «Про охорону дитинства» визначає право на життя та охорону 

здоров’я. Так, кожна дитина має право на життя з моменту визначення її живонародженою та 

життєздатною за критеріями Всесвітньої організації охорони здоров’я. 

Держава гарантує дитині право на охорону здоров’я, безоплатну кваліфіковану медичну 

допомогу в державних і комунальних закладах охорони здоров’я, сприяє створенню безпечних 

умов для життя і здорового розвитку дитини, раціонального харчування, формуванню навичок 

здорового способу життя. 

Забезпечення права дитини на освіту регулюється відповідно до Конституції України (ст. 

53): кожен має право на освіту, повна загальна середня освіта є обов’язковою.

Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; 

розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої 

і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням 

і студентам.

Згідно із ст. 19 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право на 

освіту. Держава гарантує доступність і безоплатність дошкільної повної загальної середньої, 

професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах.

Місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування організовують 

облік дітей дошкільного та шкільного віку для виконання вимог щодо навчання дітей у 

загальноосвітніх навчальних закладах. 
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Забезпечення права дитини на соціальний захист врегульоване відповідно до Законів України 

«Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про соціальні послуги» і 

«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю».

При наданні допомоги дитині, яка постраждала від торгівлі людьми, слід враховувати 

культурні особливості, походження, стать, вік дитини. Але в Україні деякі із послуг навіть для 

дітей на практиці є платними, а тому це стає перешкодою у їх отриманні. 

У разі, якщо постраждалою є дитина з особливими потребами (дитина-інвалід, дитина з 

психосоціальними розладами, хвороблива, вагітна), допомога має бути відповідною до стану, в 

якому вона перебуває. 

Догляд за дітьми-жертвами повинен здійснюватись належно підготовленими фахівцями, 

які мають бути ознайомлені з особливими правами, потребами таких дітей і їх гендерною 

специфікою. 

При вирішенні питання про повернення або залишення дитини слід враховувати думку 

дитини, беручи до уваги вік, фізичний, інтелектуальний розвиток та інтереси дитини. 

Із цього приводу у ст. 12 Конвенції ООН про права дитини зазначено, що держави-учасниці 

забезпечують дитині, здатній сформулювати власні погляди, право вільно висловлювати ці 

погляди з усіх питань, що торкаються дитини, причому поглядам дитини приділяється належна 

увага згідно з її віком і зрілістю.

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про охорону дитинства» кожна дитина має право 

на вільне висловлювання особистої думки, формування власних поглядів, розвиток власної 

суспільної активності, отримання інформації, що відповідає її віку. Це право включає свободу 

розшукувати, одержувати, використовувати, поширювати та зберігати інформацію в усній, 

письмовій чи іншій формі, за допомогою творів мистецтва, літератури, засобів масової 

інформації, засобів зв’язку (комп’ютерної, телефонної мережі тощо) чи інших засобів на 

вибір дитини. Їй забезпечується доступ до інформації та матеріалів з різних національних і 

міжнародних джерел, особливо тих, які сприяють здоровому фізичному і психічному розвитку, 

соціальному, духовному та моральному благополуччю. Діти мають право звертатися до органів 

державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, 

засобів масової інформації та їх посадових осіб із зауваженнями та пропозиціями стосовно 

їхньої діяльності, заявами та клопотаннями щодо реалізації своїх прав і законних інтересів та 

скаргами про їх порушення. 

З метою реалізації цього права держава сприяє: 

- поширенню засобами масової інформації матеріалів, корисних для розвитку дитини; 

виданню та розповсюдженню дитячої літератури та підручників шляхом створення пільгових 

умов для їх видання; 

- міжнародному співробітництву у сфері обміну та поширення інформації та матеріалів, 

що надходять із різних національних і міжнародних джерел; 

- діяльності засобів масової інформації, спрямованій на задоволення мовних потреб дітей, 

у тому числі тих, які належать до національних меншин. 

Здійснення прав дитини на вільне висловлювання думки та отримання інформації може 

бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або 

громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я 

населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню 

інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету та неупередженості 

правосуддя. 

Щодо вікових характеристик дитини, яка постраждала від торгівлі людьми, то згідно із 

п. 4 ст. 6 Протоколу ООН проти торгівлі людьми передбачено, що кожна держава-учасниця 

повинна враховувати особливі потреби дітей-жертв. Якщо неможливо встановити вік жертви 

та існують обґрунтовані підстави вважати, що жертва є дитиною, держави-учасниці можуть 

вважати таких жертв дітьми у відповідності до Конвенції про права дитини, доки їх вік не буде 

встановлено. 
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Якщо вік жертви не визначено і є підстави вважати, що жертва – дитина, то жертву слід 

вважати дитиною (презумпція віку).

Перевірка віку жертви повинна враховувати:

- оцінку фізичного зовнішнього вигляду дитини і її психологічну зрілість;

- свідчення жертви;

- документацію; 

- звірення з посольствами й іншими відповідними органами;

- медичне обстеження (за згодою жертви) і, відповідно, медичний висновок. 

Дитина, яка постраждала від торгівлі дітьми, не повертається до країни походження, якщо 

є ознаки того, що таке повернення ставить під загрозу її безпеку та не відповідає її найкращим 

інтересам. 

Дане положення повністю відповідає ч. 7 ст. 16 «Репатріація та повернення жертв» Конвенції 

Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, в якій зазначено, що жертви-діти не 

повертаються до держави, якщо є ознаки того, що таке повернення не є у найліпших інтересах 

дитини і ставить під загрозу їхню безпеку. Під час прийняття рішення про репатріацію дитини 

- жертви торгівлі людьми, органи влади мають виходити з найкращих інтересів дитини, як того 

вимагає Конвенція ООН про права дитини, і здійснити оцінку можливих ризиків, які можуть 

виникнути внаслідок повернення дитини у відповідну державу, а також ступінь безпеки, яку 

слід забезпечити відносно цієї дитини. 
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Стаття 25. Контроль у сфері протидії торгівлі людьми
1. Верховна Рада України здійснює парламентський контроль у сфері протидії торгівлі 

людьми в межах, визначених Конституцією України.
Інші органи державної влади здійснюють контроль у сфері протидії торгівлі людьми у межах 

повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

У коментованій статті передбачена можливість здійснення контролю у сфері протидії 

торгівлі людьми Верховною Радою України (парламентський контроль) та іншими органами 

державної влади. Беручи до уваги те, що ст. 6 Конституції України передбачено: «Державна влада 

в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову», то відповідно і 

контроль у сфері протидії торгівлі людьми, за таким критерієм як орган, що його здійснює, може 

бути трьох видів: законодавчим (парламентським); здійснюваним органами виконавчої влади 

усіх рівнів; судовим, який здійснюють суди (судді) всіх рівнів. Натомість, недоліком цієї статті 

є те, що законодавець не враховує такі загальновідомі різновиди контролю, як президентський, 

самоврядний та незалежний шляхом призначення спеціального доповідача/рапортера. Окремим 

видом контролю у сфері протидії торгівлі людьми є міжнародний, який здійснюють міжнародні 

організації (урядові або неурядові (недержавні)) або їх окремі органи з метою перевірки договірних 

та інших міжнародних зобов’язань у сфері протидії торгівлі людьми. Щодо громадського 

контролю, то його регламентації присвячена окрема стаття коментованого тут Закону (ст. 26). 

Обґрунтованість такого підходу підтверджується визначенням у національному законодавстві 

системи цивільного контролю, яка згідно зі ст. 6 Закону України «Про демократичний цивільний 

контроль над Воєнною організацією і правоохоронними органами держави» складається з: 

парламентського контролю; контролю, здійснюваного Президентом України (президентського 

контролю); контролю з боку органів виконавчої влади; контролю з боку органів місцевого 

самоврядування; контролю з боку судових органів; громадського контролю.

У міжнародних нормативно-правових актах, як правило, зазначається, що «контроль у 

сфері протидії торгівлі людьми здійснюють уряд держави (який вважається найвищим видом 

контролю) і уповноважений з прав людини держави. Інші державні органи виконавчої влади 

здійснюють повноваження щодо контролю за точним і однаковим виконанням законодавства 

у сфері протидії торгівлі людьми відповідно до своєї компетенції, визначеної законодавством 

держави» (Модельний закон щодо протидії торгівлі людьми від 03.04.2008 р.; Модельний закон 

щодо надання допомоги жертвам торгівлі людьми від 03.04.2008 р.). 

Що стосується Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми від 

16.05.2005 р., то в ній використовується такий термін, як прикордонний контроль у сфері 

протидії торгівлі людьми.

Вищенаведений аналіз національного та міжнародного законодавства, яке визначає 

нормативні засади здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми, дає змогу зробити 

висновок про їх недосконалість, оскільки жоден із розглянутих законодавчих актів не визначає 

чітку систему видів контролю у сфері протидії торгівлі людьми.

Таким чином, видами контролю у сфері протидії торгівлі людьми є:
1. Державний, який охоплює:

- парламентський контроль;

- президентський контроль;

- контроль органів виконавчої влади (урядовий контроль, контроль з боку міністерств та 

відомств, місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів влади);

- судовий контроль.

2. Міжнародний.

3. Самоврядний.

Розділ VII 
КОНТРОЛЬ І НАГЛЯД ЗА ВИКОНАННЯМ ЗАКОНІВ 

У СФЕРІ ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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4. Громадський (охарактеризований у коментарі до ст. 26 цього ж Закону).

Щодо самого поняття контролю у сфері протидії торгівлі людьми, то під ним варто розуміти 

один із видів соціального контролю, що має лише йому притаманну мету, завдання, об’єкт та 

предмет, здійснюється державними, міжнародними та недержавними суб’єктами, які наділені 

різним обсягом контрольних повноважень, зокрема і правом втручання суб’єкта контролю у 

професійну діяльність підконтрольного об’єкта, зміст якого полягає у перевірці виконання 

(додержання) ними вимог законодавчих та підзаконних актів, які визначають організаційно-

правові засади попередження та протидії торгівлі людьми, основні напрями державної політики 

та засади міжнародного співробітництва в цій сфері, правовий статус закладів допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми, статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, 

та порядок надання допомоги таким особам.

Метою контролю у сфері протидії торгівлі людьми є: забезпечення реалізації основних 

принципів та вимог державної політики у сфері (попередження та) протидії торгівлі людьми; 

забезпечення неухильного дотримання дисципліни та законності в діяльності суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; забезпечення дотримання прав, свобод 

та законних інтересів осіб, які постраждали від торгівлі людьми; забезпечення міжнародного 

співробітництва у цій сфері.

Завданнями контролю у сфері протидії торгівлі людьми є:
- перевірка та аналіз стану дотримання суб’єктами, які здійснюють заходи з протидії 

торгівлі людьми, та закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, 

законодавства та виконавської дисципліни, встановлення фактичного стану, якості та 

ефективності виконання покладених на них завдань, функцій та обов’язків, реалізації наданих 

прав;

- доступ сприяння в постраждалих осіб до послуг реабілітації та захисту;

- забезпечення поваги і неупередженого ставлення до осіб, які постраждали від торгівлі 

людьми;

- встановлення причин і умов, що сприяють вчиненню злочинів у сфері протидії торгівлі 

людьми;

- встановлення фізичних (юридичних осіб) – торгівців людьми та притягнення їх до 

відповідальності;

- забезпечення невідворотності покарання за злочини, пов’язані з торгівлею людьми;

- виявлення позитивного досвіду і його використання в практичній діяльності щодо 

протидії торгівлі людьми.

Об’єктом контролю у сфері протидії торгівлі людьми є: особи, які постраждали від торгівлі 

людьми; торгівці людьми; суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми; 

заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

На відміну від об’єкта контролю, який відповідає на питання, кого контролюють, 

предметом контролю є те, що контролюють, тобто таким є окремі складові об’єкта контролю. 

Отже у широкому значення, предмет контролю можна визначити як процеси (негативні 

або позитивні), які відбуваються в поведінці об’єктів контролю. Чітке визначення предмета 

контролю у сфері протидії торгівлі людьми є однією із гарантій охорони та захисту прав та 

законних інтересів об’єктів контролю від свавільних та упереджених дій суб’єктів контролю і 

дозволяє з одного боку, розмежувати компетенцію між контролюючими суб’єктами, а з іншого 

– запобігає незаконному втручанню суб’єкта контролю у діяльність підконтрольного йому 

об’єкта.

Формами контролю у сфері протидії торгівлі людьми є зовнішній вираз контрольних дій 

суб’єктів контролю, найбільш поширеними серед яких є перевірки, окремі з яких мають 

суворо визначену процедуру реалізації (інспектування, службове розслідування тощо) і за 

допомогою яких суб’єкт контролю реалізує надані йому контрольні повноваження, а самі вони 

реалізуються за допомогою методів контролю та його заходів.

Форми контролю у сфері протидії торгівлі людьми можуть бути:

- загальними, характерними для всіх суб’єктів контролю, до яких належать: перевірка; 
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спостереження; огляд; опитування; одержання пояснень чи іншої необхідної інформації; 

моніторинг; нагляд; аналіз; ознайомлення зі статистичною звітністю; вивчення та аналіз 

матеріалів, які містяться в засобах масової інформації;

- спеціальними, якими є: інспектування, ревізія, інвентаризація, аудит, службове 

розслідування, експертиза, перевірка документів; направлення депутатського запиту та 

багато інших, які уповноважені реалізовувати лише деякі із суб’єктів контролю за діяльністю 

правоохоронних органів.

Форми контролю у сфері протидії торгівлі людьми визначаються його суб’єктами у межах 

їх компетенції та повноважень відповідно до законодавства України.

Методами контролю у сфері протидії торгівлі людьми є засоби, прийоми і способи реалізації 

форм контролю, якими є: застосування технічних засобів під час перевірки; аудіовізуальне 

спостереження; документальний та фактичний аналіз; гласна чи негласна перевірка тощо.

Як було зазначено вище, основним критерієм класифікації видів контролю у сфері протидії 

торгівлі людьми є суб’єкт (група суб’єктів) його здійснення, за яким він підрозділяється на: 

державний; міжнародний; самоврядний; громадський. Охарактеризуємо кожен вид контролю 

у сфері протидії торгівлі людьми окремо. Так, державний контроль у сфері протидії торгівлі 

людьми є найбільш поширеним та дієвим, здійснюваним лише державними органами 

(парламентом, президентом, урядом, міністерствами та відомствами, місцевими державними 

адміністраціями, іншими місцевими органами виконавчої влади, судами та суддями), які 

наділені різним обсягом контрольних повноважень, і спрямованим на забезпечення дотримання 

вимог, передбачених законодавством з питань протидії торгівлі людьми.

Підвидами державного контролю у сфері протидії торгівлі людьми є:
- парламентський контроль;

- президентський контроль;

- контроль органів виконавчої влади (урядовий контроль, контроль міністерств та 

відомств, контроль місцевих державних адміністрацій та інших місцевих органів влади);

- судовий контроль.

Охарактеризуємо кожен із вищезазначених видів державного контролю у сфері протидії 

торгівлі людьми. Так, парламентський контроль у сфері протидії торгівлі людьми, якому 

присвячено ч. 1 коментованої статті, здійснюється колективними та індивідуальними суб’єктами 

Верховної Ради України, які наділені спеціальними контрольними повноваженнями, та 

реалізується в спеціальних формах реагування на порушення (недотримання) правоохоронними 

органами чинного законодавства.

Суб’єктами парламентського контролю у сфері протидії торгівлі людьми є: Верховна Рада 

України, депутатські об’єднання, комітети Верховної Ради України, слідчі комісії, Рахункова 

палата – як колективні суб’єкти контролю, а також народні депутати, Голова Верховної Ради 

України та його заступники, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини – як 

індивідуальні суб’єкти.

Загальними повноваженнями суб’єктів парламентського контролю у сфері протидії торгівлі 

людьми є такі: визначення засад протидії торгівлі людьми, основних напрямів державної 

політики та засад міжнародного співробітництва у цій сфері; прийняття законодавчих актів, а 

також тих із них, які визначають правовий статус правоохоронних органів, що ведуть боротьбу 

із торгівлею людьми, правовий статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, та порядок 

надання допомоги таким особам; правовий статус закладів допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми; затвердження загальнодержавних програм, заходів, зокрема з питань 

торгівлі людьми.

Спеціальні повноваження суб’єктів парламентського контролю у сфері протидії торгівлі 

людьми визначені в Законах України «Про статус народного депутата України», «Про комітети 

Верховної Ради України», «Про Рахункову палату», «Про Уповноваженого Верховної Ради 

України з прав людини», «Про Регламент Верховної Ради України».

Формами парламентського контролю у сфері протидії торгівлі людьми є такі: прийняття, 

зміна чи скасування законодавчого акта, який регламентує діяльність суб’єктів протидії торгівлі 
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людьми, визначає правовий статус осіб, які постраждали від торгівлі людьми, правовий статус 

закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; парламентське слухання з питань 

протидії торгівлі людьми; заслуховування звітів керівників правоохоронних органів, які ведуть 

боротьбу з такими злочинами; парламентське розслідування; скликання позачергових сесій 

Верховної Ради України; парламентське подання; депутатський запит; депутатське звернення.

Президентський контроль у сфері протидії торгівлі людьми є одним із видів державного 

контролю, що здійснюється Президентом України як безпосередньо під час реалізації ним 

нормотворчих та установчих повноважень, так і за допомогою спеціально утворених ним 

органів (підрозділів, служб) з перевірки дотримання чинного законодавства у сфері протидії 

торгівлі людьми. 

Президент України як суб’єкт контролю у сфері протидії торгівлі людьми:

- видає укази і розпорядження з питань правоохоронної діяльності, які є обов’язковими 

до виконання на території України;

- наділений правом вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів, зокрема, і 

тих із них, які стосуються протидії торгівлі людьми;

- скасовує акти Кабінету Міністрів України та акти Ради міністрів Автономної Республіки 

Крим, зокрема, і ті з них, які стосуються правоохоронної діяльності;

- вносить на затвердження Верховної Ради України пропозиції щодо загальної структури, 

чисельності, визначення функцій правоохоронних органів, які протидіють торгівлі людьми;

- розглядає перед внесенням на затвердження Верховною Радою України розроблені 

Кабінетом Міністрів України загальнодержавні програми правоохоронного спрямування;

- утворює допоміжні органи, однією або основною функцією яких є контроль за діяльністю 

правоохоронних органів;

- призначає за поданням Прем’єр-міністра України членів Кабінету Міністрів України, 

керівників інших центральних органів виконавчої влади, зокрема і правоохоронних, та 

припиняє їхні повноваження на цих посадах;

- утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем’єр-міністра України міністерства 

та інші центральні органи виконавчої влади, зокрема і правоохоронні;

- аналізує діяльність правоохоронних органів у здійсненні заходів з виконання державних 

програм щодо протидії торгівлі людьми.

Контроль органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми є комплексним, найбільш 

оперативним та об’ємним за предметом підвидом державного контролю, що здійснюється 

урядом, центральними і місцевими органами виконавчої влади та спрямований на перевірку 

дотримання (виконання) законодавства з питань протидії торгівлі людьми.

Його суб’єктами є: Кабінет Міністрів України, Рада міністрів Автономної Республіки 

Крим, міністерства, відомства та інші центральні органи виконавчої влади та їх територіальні 

підрозділи, місцеві державні адміністрації та інші місцеві органи виконавчої влади (державні 

підприємства, установи та організації). Також Указом Президента України від 11.08.2011 р. № 8 

запроваджено посаду Уповноваженого Президента України з прав дитини.

Зокрема, суб’єктом урядового контролю у сфері протидії торгівлі людьми є Кабінет 

Міністрів України, який: розробляє і забезпечує виконання загальнодержавних програм 

правоохоронного характеру; видає постанови і розпорядження з питань правоохоронної 

діяльності, які є обов’язковими до виконання; розробляє і вносить на розгляд Верховної Ради 

України проекти законів з питань правоохоронної діяльності; спрямовує і координує роботу 

міністерств, інших органів виконавчої влади, зокрема, правоохоронних; визначає національного 

координатора у сфері протидії торгівлі людьми, яким, згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 18.01.2012 р. № 29 «Про національного координатора у сфері протидії торгівлі 

людьми» є Міністерство соціальної політики; визначає процедуру встановлення статусу особи, 

яка постраждала від торгівлі людьми; забезпечує утворення та функціонування Єдиного 

державного реєстру злочинів торгівлі людьми; забезпечує взаємодію суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми; встановлює порядок виплати одноразової матеріальної 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми; організовує фінансове і матеріально-
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технічне забезпечення діяльності з питань протидії торгівлі людьми.

Контроль, здійснюваний міністерствами та іншими центральними органами виконавчої 

влади, має чітко виражений предметний характер, оскільки будь-яке міністерство чи відомство 

реалізує державну політику у відповідній галузі, бере участь у її формуванні та реалізації; 

узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції; 

організовує виконання актів законодавства, здійснює систематичний контроль за їх реалізацією. 

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади здійснюють міжвідомчий 

контроль у сфері протидії торгівлі людьми, особливість якого полягає в спеціалізованому 

предметі контролю, а також у відсутності відомчої заінтересованості в його результатах. 

Основним їх завданням є реалізація державної політики у сфері протидії торгівлі людьми. 

Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері протидії торгівлі людьми, 

зокрема і контрольні, визначені у ст. 7 коментованого тут Закону. Здійснюючи контроль у сфері 

протидії торгівлі людьми, міністерства та інші центральні органи виконавчої влади мають право: 

залучати спеціалістів для перевірки чи проводити власні перевірки; одержувати в установленому 

законодавством порядку від фізичних чи юридичних осіб документи і матеріали, які визначено 

предметом контролю; видавати у передбачених законодавством випадках спеціальні дозволи 

(ліцензії) на проведення окремих видів господарської діяльності тощо. 

Місцеві державні адміністрації як суб’єкти контролю у сфері протидії торгівлі людьми: здійснюють 

моніторинг діяльності правоохоронних органів; розробляють та затверджують правоохоронні 

програми, вивчають та аналізують здійснення правоохоронними органами заходів щодо реалізації 

таких програм; інформують населення про заходи, що здійснюють правоохоронні органи для 

забезпечення правопорядку, а також про хід їх реформування; забезпечують проведення соціальної 

роботи та надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми; вживають заходів 

для підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють, 

а також осіб, які постійно контактують з дітьми у сферах освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної 

культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.

Реалізуючи вищенаведені контрольні повноваження, місцеві державні адміністрації: 

перевіряють стан додержання актів законодавства з питань протидії торгівлі людьми; 

залучають вчених, спеціалістів, представників громадськості до проведення перевірок 

діяльності правоохоронних органів, які протидіють торгівлі людьми, закладів допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми (центри соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри 

соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки для дітей;).

Місцевим державним адміністраціям відповідно до законодавства України можуть 

передаватися (делегуватися) для здійснення окремі повноваження органів виконавчої влади 

вищого рівня. Надання таких повноважень повинно супроводжуватися передачею місцевим 

державним адміністраціям відповідних фінансових, матеріально-технічних та інших ресурсів, 

необхідних для здійснення цих повноважень.

Державні підприємства, установи та організації контролюють виконання суб’єктами, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та закладами допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми, договірних та інших зобов’язань з питань господарчих та 

інших взаємовідносин між ними.

Судовий контроль у сфері протидії торгівлі людьми полягає у здійсненні судами (суддями) 

перевірочних дій, що мають попереджувальний, примусовий та правовідновлювальний 

характер, з метою забезпечення дотримання вимог законодавства у цій сфері. 

Особливості судового контролю полягають у тому, що він: може бути лише зовнішнім, оскільки 

суди контролюють непідлеглі їм органи; носить юрисдикційний характер, оскільки діяльність 

суду полягає у розв’язанні певного правового спору; здійснюється під час судової процедури, 

характерною для якої є рівність усіх її учасників; реалізується у формі судового рішення (ухвали); 

є найбільш альтернативним, що обумовлено тим, що в Конституції України зазначено, що в судах 

можуть бути оскаржені будь-які рішення, дії чи бездіяльність суб’єктів владних повноважень.

Предметом судового контролю у сфері протидії торгівлі людьми є: законність та 
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обґрунтованість застосування суб’єктами протидії торгівлі людьми примусових заходів; 

прийняття управлінських рішень (про призначення на посаду чи звільнення особи з посади, 

виділення коштів, накладення дисциплінарного стягнення, тощо) чи процесуальних рішень 

(подання слідчого про взяття особи під варту; подання про продовження строку тримання 

під вартою обвинуваченого; подання слідчого про поміщення обвинуваченого до медичного 

закладу для проведення судово-медичної або судово-психіатричної експертизи тощо); 

проведення окремих правоохоронних заходів (арешту, обшуку, конфіскації, прослуховування 

тощо).

Як суб’єкти контролю у сфері протидії торгівлі людьми суди (судді):

- перевіряють законність та обґрунтованість рішень правоохоронних органів та їх 

посадових осіб (усних чи письмових; нормативних чи ненормативних), проведення ними 

окремих правоохоронних заходів;

- надають дозволи на арешт, обшук, конфіскацію, прослуховування, провадження 

деяких слідчих дій тощо, під час яких перевіряють та оцінюють підстави для їх проведення; 

виносять окрему ухвалу, в якій звертається увага державних органів, громадських організацій 

або посадових осіб на встановлені по справі факти порушення закону, причини і умови, що 

сприяли вчиненню злочину і вимагають вжиття відповідних заходів;

- розглядають скарги громадян, в яких йдеться про незаконні, на думку заявника, дії 

суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладів допомоги особам, 

які постраждали від торгівлі людьми;

- розглядають подання слідчого: про взяття особи під варту; про продовження строку 

тримання під вартою обвинуваченого; про поміщення обвинуваченого до медичного закладу 

для проведення судово-медичної або судово-психіатричної експертизи;

- ініціюють проведення контрольних заходів іншими суб’єктами (наприклад, призначають 

експертизу); 

- відновлюють порушені права фізичних та юридичних осіб;

- застосовують правові санкції (змінюють міру запобіжного заходу, накладають 

адміністративні санкції тощо).

Міжнародний контроль у сфері протидії торгівлі людьми є діяльністю міжнародних 

організацій та їх органів з перевірки виконання суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми та закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, 

договірних та інших міжнародних зобов’язань, наслідки якої можуть мати обов’язковий або 

рекомендаційний характер.

Особливостями міжнародного контролю у сфері протидії торгівлі людьми є такі: суб’єктами 

даного контролю є міжнародні організації та їх окремі органи, які наділені контрольними 

повноваженнями (урядові або неурядові (недержавні); універсальні або регіональні); їх система 

досить розгалужена, передбачає діяльність як державних, так і недержавних контролюючих 

органів, що мають міжнародний статус; об’єктом такого контролю є не лише суб’єкти, які 

здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та заклади допомоги особам, які постраждали 

від торгівлі людьми, а й держава в цілому, її правоохоронне законодавство, правозастосовна та 

судова практика; змістом контролю є перевірки виконання державами договірних та інших 

зобов’язань; здійснюється такий контроль у рамках компетенції міжнародних організацій або 

їх органів, рішення яких за результатами міжнародного контролю можуть мати обов’язковий 

або рекомендаційний характер з відповідними юридичними чи політичними (матеріальними 

чи нематеріальними) наслідками для держави; за допомогою міжнародного контролю 

здійснюється захист права особи, порушеного державою в особі суб’єктів, які здійснюють 

заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладів допомоги особам, які постраждали від 

торгівлі людьми; даний контроль передбачає спеціальні форми реалізації, серед яких: вивчення 

доповідей України щодо виконання міжнародних зобов’язань з питань протидії торгівлі людьми; 

проведення інспекцій на території України з питань протидії торгівлі людьми, дотримання 

(виконання) суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладами 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, міжнародних зобов’язань; судовий 
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розгляд індивідуальних і колективних скарг про порушення прав людини правоохоронними 

органами; оприлюднення звітів, доповідей та інших аналітичних документів міжнародними 

правозахисними організаціями; міжнародний контроль передбачає спеціалізовані санкції, 

найпоширенішою серед яких є рішення Європейського суду про відшкодування шкоди, завданої 

особі незаконними діями суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та 

закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.

Суб’єктами міжнародного контролю у сфері протидії торгівлі людьми є:
- організації (органи) загальної компетенції (Організація Об’єднаних Націй, Рада Європи, 

СНД); 

- організації (органи) спеціальної (предметної) компетенції (Комітет ООН проти катувань; 

Міжнародна організація праці; Міжнародна організація кримінальної поліції Інтерполу тощо); 

- урядові (ООН, Рада Європи) або неурядові (недержавні правоохоронні організації); 

універсальні (ООН) чи регіональні (ОБСЄ, СНД).

Недержавними суб’єктами міжнародного контролю у сфері протидії торгівлі людьми 

є міжнародні громадські організації, філіали, відділення, представництва, інші структурні 

осередки громадських (неурядових) організацій зарубіжних держав.

Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми передбачає здійснення 

контролю за виконанням державами взятих на себе зобов’язань. Для цього є два органи – 

Комітет Сторін (політичний), експертна група ГРЕТА (технічний). Після здійснення оціночної 

процедури ГРЕТА ухвалює свій звіт і висновки стосовно заходів, ужитих відповідною Стороною 

для виконання положень Конвенції. Цей звіт і висновки надсилаються заінтересованій Стороні 

й Комітетові Сторін. Звіт і висновки ГРЕТА оприлюднюються з моменту їх ухвалення разом з 

можливими коментарями відповідної Сторони.

Кожні чотири роки Україна проходить процедуру Універсального періодичного огляду 

ситуації з дотриманням прав людини в державі. У 2012 р. це відбувалося вже вдруге. Частина 

державного звіту містила інформацію про протидію торгівлі людьми. Коаліція українських 

громадських організацій підготувала та надіслала тіньовий звіт, частина якого була присвячена 

темі протидії торгівлі людьми. Окремо тіньовий звіт з цього питання було надіслано до Ради 

ООН з прав людини, що збирає такі звіти, Міжнародною асоціацією «Ла Страда».

Україна також кожні чотири роки звітує з виконання положень Конвенції ООН з ліквідації 

дискримінації щодо жінок, окремі положення якої стосуються протидії торгівлі жінками та 

дівчатами. У 2012 р. коаліція громадських організацій надіслали звіт до Комітету ООН з 

ліквідації дискримінації щодо жінок про виконання Україною заключних зауважень стосовно 

протидії торгівлі жінками, отриманих під час звітування у 2010 р.

На рівні ООН функціонує інститут Спеціального доповідача з питань протидії торгівлі 

людьми, особливо жінками та дітьми, який також здійснює моніторинг стану протидії торгівлі 

людьми, готує спеціальні звіти, виголошує заяви тощо.

Самоврядний контроль у сфері протидії торгівлі людьми є діяльністю органів місцевого 

самоврядування із перевірки дотримання суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми, та закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, вимог 

чинного законодавства.

Загальними повноваженнями місцевих рад як суб’єктів контролю за діяльністю 

правоохоронних органів, є такі: утворення і ліквідація постійних та інших комісій ради, 

зокрема контрольних, які обираються з числа депутатів для здійснення контролю з конкретно 

визначених радою питань, наприклад з питань, що пов’язані із розглядом фактів неправомірних 

дій суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладів допомоги 

особам, які постраждали від торгівлі людьми; затвердження правоохоронних програм чи 

програм профілактики злочинів; проведення соціальної роботи та надання соціальних послуг 

особам, які постраждали від торгівлі людьми; проведення інформаційних кампаній, у тому 

числі з використанням засобів масової інформації; створення і підтримка «гарячих ліній», 

пунктів консультування та розповсюдження інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань 

попередження торгівлі людьми.
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Суб’єкти різних видів контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають право: вимагати 

усунення виявлених порушень законодавства з питань протидії торгівлі людьми; вимагати 

припинення дій, які перешкоджають здійсненню контролю у сфері протидії торгівлі людьми; 

припиняти протиправні дії; скасовувати незаконні акти управління; відстороняти винних осіб 

від виконання службових обов’язків; одержувати пояснення, довідки, документи, матеріали, 

відомості з питань, що виникають під час контролю, призначати експертизу, інвентаризацію та 

інші форми контролю; надавати обов’язкові для виконання приписи про усунення порушень 

і недоліків; притягувати до відповідальності осіб, винних у порушенні законодавства у сфері 

протидії торгівлі людьми.

Частина з таких прав є загальними, які мають будь-які суб’єкти контролю у сфері протидії 

торгівлі людьми (вимагати усунення виявлених порушень вимог законодавства; вимагати 

припинення дій, які перешкоджають здійсненню контролю за їх діяльністю; одержувати 

пояснення, довідки, документи, матеріали, відомості з питань, що виникають під час 

контролю); частина – спеціальними, які мають лише деякі з них (припиняти протиправні дії; 

скасовувати незаконні акти управління; відстороняти винних осіб від виконання службових 

обов’язків; притягувати до відповідальності правопорушників, накладати штрафні санкції). 

Суб’єкти контролю у сфері протидії торгівлі людьми зобов’язані: дотримуватися 

встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, яка віднесена до 

державної таємниці; повно, об’єктивно та неупереджено здійснювати контроль у межах 

наданих їм повноважень; дотримуватися ділової етики у взаємовідносинах із підконтрольними 

об’єктами; забезпечувати нерозголошення охоронюваних законом видів інформації; 

ознайомлювати підконтрольного об’єкта із результатами контролю. 

Суб’єкти контролю у сфері протидії торгівлі людьми несуть відповідальність за: 

- недотримання встановленого законодавством України режиму доступу до інформації, 

яка віднесена до державної таємниці;

- необ’єктивне та упереджене здійснення контролю;

- здійснення контролю з порушеннями умов та процедури його проведення;

- фальсифікацію результатів контролю;

- приховування недоліків, виявлених за результатами контролю;

- порушення термінів та строків проведення контролю.

Збитки, завдані об’єктам контролю або їх майну неправомірними діями контролюючих 

органів, відшкодовуються в установленому законом порядку.
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Стаття 26. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми
1. Громадський контроль за виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми здійснюється 

за такими напрямами: 
1) відповідність діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі 

людьми, цьому Закону та іншим законам; 
2) додержання міжнародних зобов’язань України у сфері протидії торгівлі людьми; 
3) забезпечення невідворотності покарання за злочини торгівлі людьми. 
2. Громадські організації, їх члени або уповноважені представники, а також окремі громадяни 

під час здійснення контролю у сфері протидії торгівлі людьми мають право: 
1) надавати інформацію щодо порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми 

та про виявлені факти торгівлі людьми і захисту осіб, які постраждали від торгівлі людьми; 
2) здійснювати моніторинг стану протидії торгівлі людьми та захисту осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми; 
3) співпрацювати із суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми;
4) інформувати населення з питань протидії торгівлі людьми.

Коментована стаття присвячена правовій регламентації громадського контролю за 

виконанням законів у сфері протидії торгівлі людьми. Щодо відповідності статті міжнародним 
стандартам, то варто відзначити, що подібне розуміння громадського контролю характерне 

міжнародним нормативно-правовим актам, які регулюють відносини, пов’язані з протидією 

торгівлі людьми. Приміром, сказане стосується Модельного закону щодо протидії торгівлі 

людьми від 03.04.2008 р. та Модельного закону щодо надання допомоги жертвам торгівлі 

людьми від 03.04.2008 р., норми яких щодо громадського контролю на 90 % вмонтовані у 

національне законодавство.

Закріплення у Конституції України того, що «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади 

в Україні є народ» (ст. 5), а також того, що «громадяни мають право брати участь в управлінні 

державними справами» (ст. 38), зумовлює необхідність функціонування дієвої та ефективної системи 

громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування.

Що стосується чинного законодавства, то термін «громадський контроль» в українському 

законодавстві використовується у більш як стах нормативно-правових актах, проте, поняття 

його невизначене, він досить часто ототожнюється із самоврядним контролем та цивільним 

контролем, що характерно і для наукової літератури. Наприклад, у ч. 4 ст. 259 Кодексу законів 

про працю України зазначено, що «громадський контроль за додержанням законодавства про 

працю здійснюють професійні спілки та їх об’єднання»; у ст. 190 Земельного кодексу України – 

що «громадський контроль за використанням та охороною земель здійснюється громадськими 

інспекторами, які призначаються відповідними органами місцевого самоврядування; 

«п. 1 ч. 2 ст. 35 Закону України «Про вищу освіту» – що «громадський контроль за діяльністю 

керівництва вищого навчального закладу здійснює наглядова рада»; ст. 36 Закону України 

«Про охорону навколишнього природного середовища» – що «громадський контроль у галузі 

охорони навколишнього природного середовища здійснюється громадськими інспекторами 

охорони навколишнього природного середовища»; у ч. 2 ст. 24 Основ законодавства України 

про охорону здоров’я – що «при органах та закладах охорони здоров’я можуть створюватися 

громадські консультативні або наглядові ради, які забезпечуватимуть громадський контроль в 

галузі охорони здоров’я»; у ст. 36 Закону України «Про пожежну безпеку» – що «громадський 

контроль за додержанням вимог актів законодавства з питань пожежної безпеки здійснюється 

добровільними пожежними дружинами (командами) та протипожежними об’єднаннями 

громадян у межах їх компетенції».

Під громадським контролем у сфері протидії торгівлі людьми варто розуміти спостереження 

чи перевірку індивідуальними або колективними (зовнішніми чи внутрішніми) недержавними 

суб’єктами виконання суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 

та закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, чинного законодавства 

з питань протидії торгівлі людьми. Ці суб’єкти контролю, як правило, не можуть втручатися 
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у професійну діяльність підконтрольних об’єктів, а їх рішення здебільшого мають 

рекомендаційний та профілактичний характер.

Особливостями громадського контролю у сфері протидії торгівлі людьми є такі:
- громадський контроль є механізмом участі недержавних суб’єктів в управлінні 

державними справами;

- суб’єкти даного контролю не можуть втручатись у професійну діяльність підконтрольних 

об’єктів, а незначний обсяг контрольних повноважень переважної більшості з них обумовлює 

необхідність введення у законодавчий оббіг такого терміна, як «громадський нагляд»; 

- рішення суб’єктів громадського контролю мають, як правило, рекомендаційний 

характер; 

- громадський контроль має профілактичну спрямованість;

- вказаний контроль отримав фрагментарне нормативне визначення у національному 

законодавстві.

Суб’єкти громадського контролю у сфері протидії торгівлі людьми можуть бути:
- колективними, які представлені політичними партіями та громадськими організаціями; 

професійними спілками, громадськими та наглядовими радами (колегіями), спостережними 

комісіями, аудиторськими фірмами, трудовими колективами тощо;

- індивідуальними, що реалізують свої контрольні повноваження одноособово 

(громадяни України, іноземні громадяни, особи без громадянства, громадські інспектори, 

захисники на досудовому слідстві, представники та інші фахівці в галузі права, які надають 

правову допомогу за договором під час юрисдикційного процесу, журналісти засобів масової 

інформації, працівники правоохоронних органів тощо.

Загальними повноваженнями суб’єктів громадського контролю у сфері протидії торгівлі 
людьми є такі:

- одержувати від суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладів 

допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, інформацію (крім забороненої законом) 

та розповсюджувати її. Водночас варто звернути увагу, що в самому тексті цієї статті зазначено, що 

громадські організації мають право «надавати інформацію», тоді як право одержувати інформацію 

не відображено в тексті документа. Можемо вважати це недоліком даної статті;

- здійснювати моніторинг законодавства, судової й адміністративної практики в контексті 

дотримання прав людини суб’єктами, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, 

та закладами допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми, вносити пропозиції щодо 

удосконалення їх діяльності;

- розглядати звернення громадян, в яких ідеться про протиправну діяльність суб’єктів, 

які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та закладів допомоги особам, які 

постраждали від торгівлі людьми;

- брати участь у громадських розслідуваннях з питань порушень прав осіб, які постраждали 

від торгівлі людьми;

- проводити громадську експертизу проектів законів, рішень, програм правоохоронного 

спрямування;

- брати участь у громадських дискусіях та відкритих парламентських слуханнях з питань 

протидії торгівлі людьми;

- брати участь у роботі (входити до складу) консультативних, дорадчих, постійних, 

тимчасових комісій або інших органів, які пов’язані із завданнями громадського контролю у 

сфері протидії торгівлі людьми;

- вносити до суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, пропозиції, 

звернення, подання, клопотання щодо здійснення заходів для усунення порушень чинного 

законодавства, відновлення порушених прав, свобод, інтересів фізичних осіб, прав та законних 

інтересів юридичних осіб та інших колективних суб’єктів;

- представляти інтереси осіб у суді щодо захисту їх прав, свобод, законних інтересів;

- брати участь у перевірках діяльності суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії 

торгівлі людьми;
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- при виявленні порушень законодавства України з питань протидії торгівлі людьми 

вживати заходи для їх припинення або передавати інформацію, документи тощо до відповідних 

органів державної влади, органів місцевого самоврядування для притягнення винних осіб до 

відповідальності.

Результати здійсненого громадського контролю, зазвичай, представляються у вигляді 

аналітичних довідок, рекомендаційних листів, моніторингових звітів органам державної влади 

з пропозиціями щодо покращення ситуації у сфері протидії торгівлі людьми. Вони є широко 

доступними для громадськості, оскільки розміщуються з вільним доступом у мережі Інтернет. 

Такі ж самі матеріали готуються громадськими організаціями та подаються на міжнародному 

рівні до Ради ООН з прав людини, Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо жінок, 

Спеціального доповідача ООН з питань протидії торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, 

експертної моніторингової групи Ради Європи (ГРЕТА) тощо.

Ключовою категорією громадського контролю є категорія прав людини, наскільки вони 

реалізуються і дотримуються в процесі здійснення діяльності органами державної влади. Так, для 

громадського контролю діяльності з протидії торгівлі людьми важливим буде проаналізувати, 

наскільки Закон «Про протидію торгівлі людьми» та нормативно-правові акти, затверджені 

на його виконання, відповідають стандартам дотримання прав людини, наскільки процедури 

надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми відповідають потребам і специфіці цієї 

категорії осіб, наскільки постраждалим від торгівлі людьми забезпечено доступ до гарантованих 

послуг та видів допомоги, як на практиці втілюються основоположні принципи дотримання 

прав людини, ґендерної рівності тощо.

Успішність громадського контролю залежить, зокрема, від прозорості діяльності 

органів державної влади, налагодженості взаємодії стосовно надання інформації, розуміння 

представниками державних структур сутності громадського контролю, можливостей 

використання його результатів у системі управління державними справами, готовності 

поширювати зафіксовані кращі практики та визнавати виявлені труднощі і проблемні сторони 

діяльності.

Спеціальні повноваження суб’єктів громадського контролю визначаються законодавством. 

Приміром, Міжвідомча рада з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та 
протидії торгівлі людьми є постійно діючим консультативно-дорадчим органом, утвореним при 

Кабінеті Міністрів України, основними завданнями якого є:
- сприяння проведенню ефективної державної політики з питань протидії торгівлі 

людьми;

- розгляд питань, які потребують міжгалузевої узгодженої співпраці щодо проведення 

державної політики з питань протидії торгівлі;

- інформування Кабінету Міністрів України та громадськості про стан реалізації державної 

політики з питань протидії торгівлі людьми.

Відповідно до покладених на неї завдань рада:
- розглядає пропозиції центральних і місцевих органів виконавчої влади, наукових установ 

та громадських організацій щодо протидії торгівлі людьми;

- проводить аналіз проектів державних цільових програм, інших нормативно-правових 

актів стосовно реалізації державної політики з питань протидії торгівлі людьми, готує висновки 

щодо доцільності їх прийняття;

- готує пропозиції щодо удосконалення діяльності правоохоронних органів з питань 

боротьби з торгівлею людьми, обміну інформацією зазначених органів стосовно розшуку 

потерпілих унаслідок торгівлі людьми, а також забезпечує розроблення та запровадження 

механізму ефективного захисту осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві;

- вивчає світовий досвід з питань, що належать до компетенції Ради, та готує пропозиції 

щодо його запровадження в Україні;

- ініціює проведення моніторингу виконання відповідних державних цільових програм 

протидії торгівлі людьми.
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Стаття 1 Закону України від 05.11.1991 р. № 1789-ХІІ «Про прокуратуру» встановлює, що 

прокурорський нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів здійснюється 

Генеральним прокурором України і підпорядкованими йому прокурорами. Така функція 

прокуратури відіграє важливу роль і в сфері протидії торгівлі людьми при здійсненні  оперативно-

розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства. Прокурор розпочинає здійснювати 

нагляд від самого початку подання заяви про злочин, а також законності відповідних дій та 

прийнятих рішень уповноважених на це органів аж до кінцевого результату – затвердження 

обвинувального висновку та підтриманні державного обвинувачення в суді.

Відповідно до ст. 13 Закону України «Про прокуратуру», систему органів прокуратури 

становлять: Генеральна прокуратура України, прокуратури Автономної Республіки Крим, 

областей, міст Києва та Севастополя (на правах обласних), міські, районні, міжрайонні, інші 

прирівняні до них прокуратури, а також військові прокурори.

Закон чітко визначає завдання прокурорського нагляду за додержанням законів, а саме 

– всемірне утвердження верховенства закону, зміцнення правопорядку і має своїм завданням 

захист від неправомірних посягань гарантованих Конституцією, іншими законами України та 

міжнародно-правовими актами соціально-економічних, політичних, особистих прав і свобод 

людини і громадянина (п. 2 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про прокуратуру»).

 Предметом нагляду за додержанням і застосуванням законів є: 1) відповідність актів, 

які видаються всіма органами, підприємствами, установами та організаціями та посадовими 

особами, вимогам Конституції України; 2) додержанням законів про недоторканість особи, 

соціально-економічні, політичні, особисті права і свободи, громадян, захист їх честі і гідності, 

якщо законом не передбачений інший порядок захисту цих прав (п. 2, 3 ч. 1 ст. 19 Закону 

України «Про прокуратуру»).

Частина 2 ст. 19 Закону України «Про прокуратуру» встановлює підстави, відповідно до 

яких може бути здійснений прокурорський нагляд. Такими підставами є:

1) заява або інше повідомлення про порушення законності, що вимагають прокурорського 

реагування;

2) наявність приводів;

3) власна ініціатива прокурора. 

При здійсненні прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів прокурор 

має право:

Стаття 27. Прокурорський нагляд
1. Нагляд за додержанням і застосуванням законів у сфері протидії торгівлі людьми 

здійснюється Генеральним прокурором України та підпорядкованими йому прокурорами.
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1) безперешкодно   за  посвідченням,  що підтверджує займану посаду,  входити  у  приміщення 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, підприємств, 

установ та організацій незалежно від форм власності, підпорядкованості чи приналежності,   до   

військових  частин,  установ  без особливих перепусток,  де  такі  запроваджено;  мати  доступ 

до документів і матеріалів,  необхідних  для проведення перевірки, в тому числі за письмовою  

вимогою,  і  таких,  що містять комерційну таємницю або конфіденційну  інформацію. 

Письмово вимагати подання в прокуратуру для перевірки зазначених документів та матеріалів, 

видачі необхідних довідок, в  тому  числі  щодо  операцій  і  рахунків юридичних   осіб  та  

інших  організацій,  для вирішення  питань, пов’язаних  з  перевіркою.  Отримання  від  банків 

інформації, яка містить  банківську  таємницю,  здійснюється  у порядку та обсязі, встановлених  

Законом  України “Про банки і банківську діяльність”

2) вимагати для перевірки рішення, розпорядження, інструкції, накази та інші акти і 

документи, одержувати  інформацію  про  стан законності і заходи щодо її забезпечення;

3) вимагати від керівників та колегіальних органів проведення перевірок, ревізій  діяльності  

підпорядкованих і підконтрольних підприємств,  установ, організацій та інших структур 

незалежно від форм власності, а також виділення спеціалістів для проведення перевірок,  

відомчих  і  позавідомчих  експертиз;

4) викликати посадових осіб  і  громадян,  вимагати  від  них усних або письмових пояснень 

щодо порушень закону.

При виявленні порушень закону, прокурор або його заступник у межах своєї компетенції 

мають право:

1)  опротестовувати  акти  Прем’єр-міністра України, Кабінету Міністрів  України,  Ради  

міністрів  Автономної  Республіки Крим, міністерств та інших центральних органів  виконавчої  

влади, виконавчих органів місцевих рад, підприємств, установ, організацій,   громадських 

об’єднань, а також рішення і дії посадових осіб;  

2)  вносити  подання  або  протест  на  рішення  місцевих рад залежно  від  характеру  

порушень;  

3) порушувати у  встановленому законом порядку кримінальну справу, дисциплінарне    

провадження    або    провадження    про адміністративне правопорушення, передавати матеріали  

на  розгляд громадських організацій;

4) давати приписи про усунення очевидних порушень закону;

5)  вносити  подання  до  державних   органів,    громадських організацій і посадовим особам 

про  усунення  порушень  закону  та умов, що їм сприяли;

6)  звертатись  до  суду з заявами про захист прав і законних інтересів громадян,   держави, 

а також підприємств та інших юридичних осіб.  

Варто зазначити, що надзвичайно важливим є здійснення прокурором нагляду за 

додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і 

досудове слідство. Відповідно до ч. 2 ст. 29 Закону України «Про прокуратуру» такий нагляд має 

своїм завданням сприяти:

1) розкриттю злочинів, захисту особи, її прав, свобод, власності, прав підприємств, установ, 

організацій від злочинних посягань;

2) виконання вимог закону про невідворотність відповідальності за вчинений злочин;

3) запобіганню незаконному притягненню особи до кримінальної відповідальності;

4) охороні прав і законних інтересів громадян, які перебувають під слідством;

5) здійсненню заходів щодо запобігання злочинам, усунення причин та умов, що сприяють 

їх вчиненню.

Здійснюючи нагляд, прокурор вживає заходів до узгодження дій правоохоронних органів 

у боротьбі із злочинністю. Це в свою чергу покладає на прокурора додаткове навантаження, 

оскільки кожний орган, який працює у сфері протидії торгівлі людьми, має свої функції та 

завдання, тоді як прокурор має тримати все в своєму полі зору, щоб належним чином здійснювати 

нагляд за додержанням законів та одночасно здійснювати покладені на нього функції. 

Відповідно до п. 3 наказу Генерального прокурора України № 4 гн від 19.09.2005 р. 
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«Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які проводять 

дізнання та досудове слідство» нагляд за законністю при прийманні, реєстрації та вирішенні 

заяв і повідомлень про вчинені злочини або ті, що готуються, при провадженні дослідчих 

перевірок і досудовому слідстві органами прокуратури покласти на прокурорів міст, районів 

і прирівняних до них, управління нагляду за розслідуванням кримінальних справ слідчими 

органів прокуратури, Генеральної прокуратури України та відповідні галузеві відділи прокуратур 

Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя, Дніпровської екологічної 

прокуратури, прокуратур військових регіонів та Військово-Морських Сил України.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про прокуратуру» прокурор вживає  заходів  до  того,  

щоб  органи  дізнання  і попереднього слідства:

1)  додержували передбачений законом порядок порушення кримінальних справ,  

розслідування діянь, що містять ознаки злочину, проведення  оперативно-розшукових заходів,  

застосування технічних   засобів, припинення та закриття справ, а також додержувалися строків 

провадження слідства та тримання під вартою;

2) при розслідуванні злочинів неухильно виконували вимоги закону про всебічне, повне 

і об’єктивне дослідження всіх обставин справи, з’ясовували обставини,  які  викривають  чи  

виправдовують обвинуваченого, а також пом’якшують і обтяжують його відповідальність;

3)  виявляли  причини  вчинення злочинів і умови, що сприяють цьому, вживали заходів до 

їх усунення. 

Частина 2 статті встановлює, що повноваження  прокурора    при    здійсненні нагляду за 

додержанням законів органами попереднього слідства і дізнання визначаються кримінально-

процесуальним законодавством. 

Здійснюючи нагляд за виконанням законів органами  дізнання  і досудового слідства, 

прокурор у межах своєї компетенції:

1)  вимагає  від  органів  дізнання і досудового слідства для перевірки  кримінальні   справи,  

документи,  матеріали  та  інші відомості про вчинені злочини, хід дізнання, досудового слідства 

і встановлення  осіб, які вчинили злочини; перевіряє не менш як один раз  на  місяць виконання 

вимог закону про приймання, реєстрацію і вирішення  заяв  та  повідомлень про вчинені або 

ті, що готуються, злочини;

2) скасовує  незаконні  і необгрунтовані постанови слідчих та 

осіб, які провадять дізнання;

3) дає  письмові  вказівки  про  розслідування злочинів,  про обрання, зміну або скасування  

запобіжного  заходу,  кваліфікацію злочину,  проведення  окремих слідчих  дій  та  розшук осіб,  

які вчинили злочини, у тому числі щодо видачі особи (екстрадиції);

3-1)   перевіряє   перед   направленням   вищому  прокуророві документи   органу   досудового   

слідства   про   видачу   особи (екстрадицію),  повертає їх відповідному  органу  з   письмовими 

вказівками,  якщо  вважає  їх необґрунтованими або такими,  що не відповідають вимогам 

міжнародного договору України чи іншого  акта законодавства України;

3-2)   погоджує  доручення  органів  дізнання  та  досудового слідства   про   міжнародну   

правову   допомогу   і   перейняття кримінального переслідування або з власної ініціативи  

звертається з такими дорученнями в порядку, встановленому цим Кодексом;

3-3)   доручає   органам   дізнання  та  досудового  слідства виконання  запиту  (доручення)  

компетентного   органу   іноземної держави  про  міжнародну  правову  допомогу,  перевіряє  

повноту і законність проведених слідчих та інших процесуальних дій;

4) доручає    органам   дізнання   виконання   постанов   про затримання,  привід,  взяття 

під варту, проведення обшуку, виїмки, розшук осіб,  які вчинили злочини,  виконання інших 

слідчих дій, а також дає вказівки про вжиття необхідних  заходів  для  розкриття злочинів  і  

виявлення  осіб,  які  їх  вчинили,  по  справах,  що перебувають у провадженні прокурора або 

слідчого прокуратури;

4-1)   доручає   органам   дізнання   проведення   розшуку  і затримання осіб,  які вчинили 

злочини за межами України, виконання окремих  процесуальних  дій  з метою видачі особи 

(екстрадиції) за запитом компетентного органу іноземної держави;
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5) бере участь у провадженні дізнання і досудового слідства і в  необхідних  випадках  

особисто  провадить окремі слідчі дії або розслідування в повному обсязі по будь-якій справі;

6) санкціонує проведення обшуку, відсторонення обвинуваченого від  посади  та  інші  дії  

слідчого і органу дізнання у випадках, передбачених цим Кодексом;

7)  продовжує  строк  розслідування  у  випадках  і  порядку, встановлених цим Кодексом;

7-1)  дає  згоду  або  подає  до  суду  подання  про  обрання запобіжного заходу у вигляді 

застави або взяття під варту, а також про   продовження   строку  тримання   під   вартою   в  

порядку, встановленому цим Кодексом;

8)  повертає кримінальні справи органам досудового слідства з своїми вказівками щодо 

провадження додаткового розслідування;

9) вилучає  від  органу  дізнання і передає слідчому будь-яку справу,  передає  справу  від  

одного  органу  досудового слідства іншому,  а  також  відодного слідчого іншому з метою 

забезпечення найбільш повного і об’єктивного розслідування;

10) усуває  особу,  яка провадить дізнання,  або слідчого від дальшого  ведення  дізнання  

або  досудового  слідства,  якщо вони допустили порушення закону при розслідуванні справи;

11) порушує кримінальні справи або відмовляє в їх  порушенні; закриває або зупиняє 

провадження в кримінальних справах; дає згоду на закриття кримінальної справи слідчим в 

тих  випадках,  коли  це передбачено   цим   Кодексом;  затверджує  обвинувальні  висновки 

(постанови); направляє кримінальні справи до суду;

12) вирішує  питання  про  допущення  захисника  до  участі в справі.

Вказівки  прокурора  органам дізнання і досудового слідства у зв’язку  з порушенням  і  

розслідуванням ними кримінальних справ, дані  в  порядку,  передбаченому  КПК України, є 

для цих органів обов’язковими. 

При цьому має бути взято до уваги п. 4 наказу Генерального прокурора України № 4 гн 

від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять дізнання та досудове слідство», відповідно до якого має враховуватись 

наступне:

1)  особливу увагу приділяти своєчасності, якості та повноті проведення дослідчих 

перевірок, обґрунтованості прийнятого рішення;

2)  запобігати зволіканню з порушенням кримінальної справи за наявності очевидних 

ознак злочину;

3)  негайно скасовувати постанови за малозначними фактами, які лише формально містять 

ознаки злочинів; 

4)  не допускати випадків порушення кримінальної справи за фактом вчинення злочину 

при встановленні особи, яка його скоїла.

При порушенні кримінальної справи має бути дотримано всіх прав, що має підозрюваний 

та обвинувачений у вчиненні злочину

Також, дуже важливим є перевірка прокурором справи з обвинувальним висновком. 

Варто звернути увагу на таке. Відповідно до п. 5 наказу Генерального прокурора України № 

4 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів 

органами, які проводять дізнання та досудове слідство» в компетенції прокурора своєчасно 

перевіряти законність затримання підозрюваних і застосування запобіжних заходів, особливо 

– взяття під варту, виходячи з того, що такі дії пов’язані з обмеженням конституційного 

права громадян на свободу й особисту недоторканність. Запобігати випадкам незаконного 

адміністративного затримання осіб, які підозрюються у вчиненні злочинів.

Вважається одним із пріоритетів у роботі прокурорів, органів досудового слідства та 

дізнання захист прав і законних інтересів потерпілих, державної і комунальної власності від 

протиправних посягань, забезпечення повного відшкодування завданої злочинами шкоди, 

витрат на стаціонарне лікування потерпілих, виявлення та усунення причин і умов, що сприяли 

вчиненню злочинів (п. 7 5 наказу Генерального прокурора України № 4 гн від 19 вересня 

2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням законів органами, які 

проводять дізнання та досудове слідство»).
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Прокурор має здійснювати нагляд за додержанням наданих потерпілому прав. У разі 

наявності реальної загрози їх життю, здоров’ю, житлу чи майну забезпечити безпеку. З метою 

захисту інтересів держави, а також громадян,  які  за станом здоров’я та з інших поважних  

причин  не  можуть  захистити свої права, прокурор або його заступник подає чи підтримує 

поданий потерпілим цивільний позов про відшкодування  збитків,  заподіяних злочином (ст. 

33 Закону України «Про прокуратуру»).

Окреслені права та повноваження органи прокуратури мають застосовувати і в справах, 

пов’язаних із торгівлею людьми. 

Можна цілком констатувати, що ефективність протидії торгівлі людьми  залежить, у 

тому числі, від здійснення прокурорського нагляду за додержанням і застосуванням законів у 

сфері протидії торгівлі відповідно до основних критеріїв оцінки ефективності прокурорського 

нагляду за додержанням законів, що передбачені п. 13 наказу Генерального прокурора України 

№ 4 гн від 19 вересня 2005 року «Про організацію прокурорського нагляду за додержанням 

законів органами, які проводять дізнання та досудове слідство», а саме: 

- своєчасне вжиття заходів щодо недопущення порушення прав і свобод людини 

і громадянина, їх поновлення та притягнення винних осіб до встановленої законом 

відповідальності;

- додержання законності при реєстрації, вирішенні заяв і повідомлень про вчинені 

злочини або ті, що готуються, забезпечення достовірності показників щодо стану злочинності, 

слідства і дізнання;

- забезпечення безумовного додержання вимог закону про повне, всебічне й об’єктивне 

дослідження всіх обставин справи; своєчасне скасування незаконних і необґрунтованих рішень 

у кримінальних справах.
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Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1789-12

2. Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4651-17

3. Куц В.М., Орлеан А.М. Прокурорські засоби протидії торгівлі людьми: науково-

практичний посібник / В.М. Куц, А.М. Орлеан / за ред. Г.П. Середи. – К.: Варта, 2007. – 168 с. 
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У коментованій статті передбачені форми участі України у міжнародному співробітництві 

у сфері протидії торгівлі людьми.

 Основні питання міжнародного співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми 

врегульовані такими нормативно-правовими актами:

- Конвенція ООН «Про боротьбу з торгівлею людьми і з експлуатацією проституції третіми 

особами» (1949 р.).

- Конвенція ООН «Про ліквідацію всіх форм дискримінації стосовно жінок» (1979 р.).

- Конвенція ООН «Про права дитини» (1989 р.). Ратифікована Постановою Верховної 

Ради Української РСР 27 лютого 1991 року.

- Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (2005 р.). Ратифікована 

Верховною Радою України від 21.09.2010 р.

- Гаазька міністерська декларація щодо Європейських вказівок стосовно ефективних 

заходів для запобігання та боротьби із торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації 

(1997 р.).

- Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.). 

Ратифікована Верховною Радою України 04.02.2004 р.

- Протокол до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності Про 

попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми та покарання за неї 

(2000 р.) Ратифікований Верховною Радою України 4 лютого 2004 року.

- Протокол до Конвенції ООН проти транснаціональної організованої злочинності Проти 

незаконного ввозу мігрантів по суші, морю і повітрю (2000 р.). Ратифікований Верховною 

Радою України 04.02.2004 р.

- Конвенція Ради Європи про заходи протидії торгівлі людьми (Варшава 2005 р.) 

Ратифіковано Верховною Радою України 21.09.2010 р.

- Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального 

розбещення (Ланцарот, 2007 р.). Ратифікована Верховною Радою України 20.06.2012 р.

- Європейська конвенція про видачу правопорушників (Париж, 1957 р.) Ратифікована 

Верховною Радою України 16.01.1998 p.

- Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах (1959 р.). 

Ратифікована Верховною Радою України 16.01.1998 р.

- Європейська конвенція про передачу провадження у кримінальних справах (Страсбург 

1972 р.). Відповідно до Закону України від 22.09.1995 р. Україна приєдналася до цієї Конвенції, 

зі змінами, внесеними згідно із Законом України від 15.12.1999 р.

- Угода про співробітництво держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав у 

боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини. Москва, 25.11.2005 р. (Угода 

подана на ратифікацію Верховною Радою України 1 серпня 2012 року).

Стаття 28. Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми
1. Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми на 

державному, регіональному та місцевому рівнях.
2. Суб’єкти, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, мають право укладати 

договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з відповідними органами іноземних 
держав, міжнародними організаціями згідно із законодавством України.

3. Держава підтримує та стимулює міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі 
людьми.

4. Міжнародні організації можуть згідно з установленими процедурами залучатися до 
розробки та реалізації в Україні спільних програм з питань протидії торгівлі людьми.

Розділ VIII
МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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- План дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми (2005 р.).

- Закон України «Про міжнародні договори України» від 29.06.2004 р. № 1906-IV.

- Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 р. № 174 «Про деякі питання 

координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції» (із подальшими 

змінами, станом на 2 червня 2010 року).

- Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 220 «Про Національне 

центральне бюро Інтерполу» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів 

України від 13.06.2012 р. № 532).

- Постанова Кабінету Міністрів України «Про порядок участі центральних органів 

виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» від 13.09.2002 

р. № 1371 (із подальшими змінами, станом на 15.08.2012 р.) та інші нормативно-правові акти.

За своєю природою торгівля людьми може  мати транснаціональний кримінально 

організований характер, оскільки в процесі її здійснення до неї долучаються представники 

злочинного світу різних країн, а постраждалих  можуть переміщувати через значну кількість 

державних кордонів.

За даними експертів ООН, у світовому рейтингу наддоходного кримінального бізнесу 

торгівля людьми посідає третє місце після торгівлі зброєю та наркотиками і оцінюється у межах 

12–19 млрд доларів на рік.

На сьогодні Україна намагається якомога активніше долучатися до процесу міжнародного 

співробітництва у сфері протидії торгівлі людьми, а також до загальної боротьби з міжнародною 

організованою злочинністю. Слід зазначити, що Україна (як на міжнародному, так і на 

національному рівні) застосовує багатовекторний підхід до цієї проблеми.

Цілями міжнародного співробітництва у протидії торгівлі людьми для України є:
- створення єдиного інформаційного поля боротьби з корупцією та легалізацією незаконно 

здобутих коштів, від торгівлі людьми;

- удосконалення системи обміну інформацією між спеціалізованими органами України у 

протидії торгівлі людьми і судовими органами європейських країн;

- широкомасштабне залучення засобів масової інформації для підтримки міжнародної 

політики країн, спрямованої на знищення торгівлі людьми в усіх її проявах;

- зміцнення співробітництва між правоохоронними органами України та відповідними 

органами інших держав у питаннях боротьби з торгівлею людьми;

- розвиток діалогу, консультацій і співробітництва з метою боротьби з нелегальною 

міграцією; візової політики, надання притулку, допомоги біженцям; підвищення безпеки 

кордонів та їх облаштування, зокрема в контексті транскордонного співробітництва, для 

ефективної протидії торгівлі людьми;

- поглиблення співробітництва між органами судової влади і зближення норм 

кримінального права;

- укладання угод про працевлаштування громадян України тощо.

Міжнародне співробітництво у сфері протидії торгівлі людьми проводиться на таких основних 
рівнях:

1) у рамках участі України в діяльності різноманітних міжнародних організацій;

2) у рамках виконання зобов’язань за універсальними багатосторонніми договорами у 

сфері захисту прав людини, окремі положення яких стосуються протидії торгівлі людьми;

3) у рамках двосторонніх та багатосторонніх локальних та регіональних міжнародних 

договорів, спрямованих на боротьбу з міжнародною злочинністю.

У Гаазькій міністерській декларації європейських рекомендацій щодо ефективних заходів 

із запобігання та боротьби з торгівлею жінками з метою сексуальної експлуатації звернуто увагу 

на таке важливе питання, як співробітництво між державами – членами ЄС та країнами, з яких 

прибувають особи – об’єкти торгівлі людьми. Відповідно до цієї декларації співробітництво з 

країнами-постачальниками пропонується проводити шляхом:

- підвищення соціального, економічного та юридичного статусу жінок у країнах-

постачальницях через багатосторонні та двосторонні угоди;
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- надання підтримки урядовим агентам і недержавним організаціям, які працюють у 

напрямі створення більших можливостей для реалізації прав жінок;

- підтримки навчання  та програм зміцнення потенціалу  жінок брати активну участь в 

усіх сферах життєдіяльності суспільства;

- заохочення та сприяння обміну інформацією між відповідними організаціями у країнах-

постачальницях та країнах призначення;

- впровадження програм допомоги та підтримки для жінок груп ризику, у тому числі 

освітніх; професійного тренування, порад і консалтингу з можливостей працевлаштування, а 

також обміну досвідом у країнах-постачальниках.

Центральним міжнародним документом щодо протидії транснаціональним злочинам, 

зокрема торгівлі людьми, є Конвенція Організації Об’єднаних Націй проти транснаціональної 
організованої злочинності, яку доповнює Протокол про попередження і припинення торгівлі 
людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за неї, що ратифіковані Законом України 

від 04.02.2004 р. з низкою заяв і застережень. Конвенція передбачає таку класичну форму 

співробітництва, як надання взаємної правової допомоги, що регламентовано ст. 18, зокрема 

ч. 3 зазначеної статті передбачає, що: «Взаємна правова допомога, що надається відповідно до 

цієї статті, може запитуватися з будь-якою з нижчеперелічених цілей:

a) одержання показань свідків або заяв від окремих осіб;

b) вручення судових документів;

c) проведення обшуку і здійснення виїмки або арешту;

d) огляд об’єктів і ділянок місцевості;

e) надання інформації, речових доказів і оцінок експертів;

f) надання оригіналів або завірених копій відповідних документів і матеріалів, включаючи 

урядові, банківські, фінансові, корпоративні чи комерційні документи;

g) виявлення або відстеження доходів від злочинів, майна, засобів вчинення злочинів або 

інших предметів з метою доведення;

h) сприяння добровільній явці відповідних осіб до органів запитуючої Держави-учасниці;

i) надання будь-якого іншого виду допомоги, що не суперечить внутрішньому 

законодавству запитуваної Держави-учасниці».

Також, у Конвенції зазначено, що держави-учасниці розглядають можливість укладання 

двосторонніх або багатосторонніх угод чи домовленостей, в силу яких у зв’язку зі справами, що 

є предметом розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду в одній або 

декількох державах, заінтересовані компетентні органи можуть створювати органи з проведення 

спільних розслідувань. За відсутності таких угод або домовленостей спільні розслідування 

можуть проводитися за угодою в кожному окремому випадку. Відповідні держави-учасниці 

забезпечують повну повагу суверенітету держави-учасниці, на території якої повинно бути 

проведене таке розслідування (ст. 19 Конвенції).

Беручи до уваги положення цієї Конвенції та протоколів, що доповнюють її, керуючись 

загальновизнаними принципами і нормами міжнародного права, 25.11.2005 р. в м. Москві було 

укладено Угоду про співробітництво держав – учасниць Співдружності Незалежних Держав у 

боротьбі з торгівлею людьми, органами та тканинами людини (Угода подана на ратифікацію 

Верховною Радою України 01.08.2012 р.). У ст. 4 цієї Угоди викладено основні форми міжнародної 
співпраці між країнами:

- обмін оперативною, криміналістичною, статистичною й іншою інформацією, у тому 

числі відомостями про злочини, що готуються чи скоєні, легалізації доходів від цих діянь і 

причетних до них фізичних або юридичних осіб;

- виконання запитів про проведення оперативно-розшукових заходів;

- планування і здійснення скоординованих оперативно-розшукових і профілактичних 

заходів;

- обмін нормативними правовими актами, публікаціями і науково-методичними 

матеріалами;
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- обмін досвідом роботи, проведення робочих зустрічей, консультацій, нарад, практичних 

конференцій і семінарів, а також спільних наукових досліджень;

- розробка і здійснення узгоджених заходів щодо попередження і припинення 

використання мережі Інтернет в цілях торгівлі людьми;

- обмін досвідом впровадження інформаційних систем паспортно-візового контролю, 

включаючи використання біометричних даних;

- сприяння в підготовці кадрів і підвищенні кваліфікації фахівців;

- розробка і впровадження нових методів соціальної і медичної реабілітації жертв торгівлі 

людьми, особливо жінок і дітей.

Також, відповідно до Конвенції Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми, 

яку ратифіковано Законом України від 21.09.2010 р. № 2530-VI, встановлено загальні принципи 

й заходи міжнародного співробітництва. Так, відповідно до ст. 32 Конвенції, «сторони якомога 

ширше співробітничають одна з одною згідно з положеннями цієї Конвенції та шляхом 

застосування відповідних міжнародних і регіональних документів, домовленостей, погоджених 

на основі уніфікованого або взаємно зобов’язуючого законодавства й внутрішнього права для:

- запобігання торгівлі людьми й боротьби з нею;

- захисту жертв і надання їм допомоги;

- розслідувань або процесуальних дій, що стосуються злочинів, установлених згідно з 

цією Конвенцією».

Проте проблема протидії торгівлі людьми виходить на новий виток, і тому все більшу роль 

відіграє підтримка міжнародної співпраці між правоохоронними установами різної юрисдикції 

у сфері розробки нових методів боротьби з цим видом злочину.

На Європейському просторі спеціалізованим багатостороннім міжнародним договором щодо 

правової взаємодії при розслідуванні злочинів є Європейська конвенція про взаємну допомогу у 

кримінальних справах, укладена в м. Страсбурзі 20.04.1959 р., а також Додатковий протокол 1978 

р. до Конвенції, які були підписані від імені України 29.05.1997 р. в м. Страсбурзі та ратифіковані 

Законом України від 16.01.1998 р. із рядом заяв та застережень. У зазначених документах, 

передбачено надання допомоги шляхом виконання судових доручень, які стосуються кримінальної 
справи. Така форма міжнародного співробітництва, як передача провадження у кримінальних 
справах, безпосередньо регламентована Європейською конвенцією про передачу провадження у 

кримінальних справах, що укладена 15.05.1972 р. в м. Страсбурзі (відповідно до Закону України 

від 22.09.1995 р. Україна приєдналася до цієї Конвенції, зі змінами, внесеними згідно із Законом 

України від 15.12.1999 р.), а видача злочинців, передбачена Європейською конвенцією про видачу 

правопорушників, яка підписана в м. Парижі 13.12.1957 р. і доповнена Додатковим протоколом 

1975 р. та Другим додатковим протоколом 1978 р., що були ратифіковані Законом України від 

16.01.1998 р., зі змінами, внесеними Законом України від 15.12.1999 р.

Основним документом щодо взаємодії у кримінальних справах на терені СНД є Конвенція 

про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах, яка 

підписана від імені України в м. Мінську 22.01.1993 р. та ратифікована Законом України від 

10.11.1994 р. Далі держави-учасниці внесли до Конвенції зміни та доповнення, виклавши їх 

у Протоколі до Конвенції про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних 

та кримінальних справах від 22.01.1993 р., який був ратифікований Законом України від 

03.01.1998 р. із застереженнями. Згідно з цими документами правова допомога здійснюється 

шляхом виконання процесуальних та інших дій, для чого надсилається доручення.

Наведені міждержавні договори відображають широкий спектр форм міжнародно-

правового співробітництва, загальний перелік яких викладено вище, але він не є вичерпним. 

Слід звернути особливу увагу на положення ч. 18 ст. 18 Конвенції ООН проти транснаціональної 

організованої злочинності, де записано, що «у тій мірі, в якій це можливо і відповідає основним 

принципам внутрішнього законодавства, якщо будь-яка особа знаходиться на території 

Держави-учасниці і повинна бути заслухана як свідок або експерт судовими органами іншої 

Держави-учасниці, перша Держава-учасниця може на прохання іншої Держави-учасниці 

дозволити проведення заслуховування за допомогою відеозв’язку, якщо особиста присутність 
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відповідної особи на території запитуючої Держави-учасниці не є можливою або бажаною».

Також варто підкреслити, що організована злочинність не знає кордонів, тому відповідним 

органам, які ведуть боротьбу з нею, доцільно вирішувати питання про проведення спільних 
розслідувань, що передбачено ст. 19 Конвенції ООН проти транснаціональної організованої 

злочинності. Так, держави-учасниці розглядають можливість укладання двосторонніх або 

багатосторонніх угод чи домовленостей, в силу яких у зв’язку зі справами, що є предметом 

розслідування, кримінального переслідування або судового розгляду в одній або декількох 

державах, заінтересовані компетентні органи можуть створювати органи з проведення спільних 

розслідувань. За відсутності таких угод або домовленостей спільні розслідування можуть 

проводитися за угодою в кожному окремому випадку.

Відповідно до ст. 20 зазначеної Конвенції прогресивною формою співпраці є можливість 
використання спеціальних методів розслідування. Якщо це допускається основними принципами 

її внутрішньої правової системи, кожна держава-учасниця, у межах своїх можливостей і на 

умовах, встановлених її внутрішнім законодавством, вживає необхідних заходів для того, щоб 

дозволити належне використання контрольованих поставок, і в тих випадках, коли вона вважає 

це доречним, використання інших методів, таких як електронне спостереження або інші форми 
спостереження, а також агентурні операції, компетентними органами на її території з метою 

проведення ефективної боротьби проти організованої злочинності. Для використання таких 

методів укладаються двосторонні або багатосторонні угоди чи домовленості, а в разі їх відсутності 

рішення про використання таких спеціальних методів розслідування на міжнародному рівні 

приймаються в кожному окремому випадку і можуть, у разі необхідності, враховувати фінансові 

домовленості та взаєморозуміння щодо здійснення юрисдикції заінтересованими державами-

учасницями.

8 листопада 2001 р. в м. Страсбурзі держави – члени Ради Європи, вважаючи за доцільне 

посилити індивідуальні та колективні можливості розслідування злочинів, уклали Другий 

додатковий протокол до Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних 

справах, що підписаний і Україною, який розширює форми міжнародно-правової співпраці. 

Так, співробітники поліції однієї зі Сторін, які в рамках кримінального розслідування 

здійснюють у своїй країні нагляд за особою, яка, як припускається, брала участь у вчиненні 

кримінального правопорушення, яке є підставою для екстрадиції, або за особою, щодо якої є 

обґрунтовані припущення вважати, що вона може визначити вищезгадану особу або вказати 

її місце знаходження, уповноважені продовжувати нагляд за нею на території держави іншої 

Сторони, якщо остання дозволила транскордонний нагляд у відповідь на попередньо подане 

прохання про надання допомоги. У разі, якщо з причин особливої терміновості попередній 

дозвіл іншої Сторони не може бути запитаний, співробітники поліції, які здійснюють нагляд 

у рамках кримінального розслідування, уповноважені продовжувати за кордоном нагляд за 

особою, яка, як припускається, вчинила певні кримінальні правопорушення, зокрема такі, 

як торгівля людьми, викрадення людей, ввіз нелегальних мігрантів, розтління неповнолітніх, 

зґвалтування та інші, з дотриманням вимог ст. 17. Також передбачена можливість проведення 

таємних розслідувань. Відповідно до ст. 19, Сторона, що запитує, та запитувана Сторона можуть 

домовитись надавати одна одній допомогу в проведенні розслідувань злочину співробітниками 

поліції, які діятимуть таємно або за вигаданими прізвищами (таємні розслідування).

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1993 р. № 220 «Про 

Національне центральне бюро Інтерполу» взаємодія правоохоронних органів України 

з компетентними органами закордонних держав щодо вирішення питань боротьби зі 

злочинністю, яка носить транснаціональний характер, здійснюється тільки через Національне 

центральне бюро Інтерполу. В Україні функції Національного центрального бюро (НЦБ) 

Інтерполу покладені на Міністерство внутрішніх справ, в структурі якого і створений робочий 

апарат Бюро.

Треба зауважити, що на даний час Україною здійснюється взаємодія з Генеральним 

секретаріатом Інтерполу в рамках таких проектів:

- «Міленіум» (тисячоліття) – проект, запроваджений для збору та аналізу інформації про 
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транснаціональну євразійську організовану злочинність;

- «Брідж» (міст) – проект щодо протидії нелегальній міграції;

- «Сідраг» – проект щодо збору інформації про розповсюдження синтетичних наркотиків;

- «Червоні шляхи» – проект щодо припинення функціонування каналів торгівлі жінками 

з країн Східної Європи з метою сексуальної експлуатації до Західноєвропейського регіону.

У коментованій статті Закону зазначено, що Україна бере участь у міжнародному 

співробітництві у сфері протидії торгівлі людьми не тільки на державному, але й на регіональному 

та місцевому рівнях. Основними шляхами здійснення міжнародної діяльності у сфері протидії 
торгівлі людьми органами місцевого самоврядування є:

- службові контакти (зустрічі, візити, обмін делегаціями, проведення переговорів, обмін 

листами тощо) посадових осіб органів місцевого самоврядування з посадовими особами та 

іншими представниками відповідних органів іноземних держав, міжнародних фінансових, 

донорських, неурядових організацій, фірм, компаній тощо, за результатами яких можуть 

укладатися протоколи зустрічей, інші документи різних форм і найменувань (угоди, договори, 

меморандуми, протоколи про наміри тощо);

- участь у роботі міжнародних організацій, агентств, установ, у міжнародних проектах та 

програмах тощо;

- обмін інформацією, науковими та навчально-методичними матеріалами, спеціалістами;

- проведення комунікативних заходів за міжнародною участю (конгресів, конференцій, 

семінарів, «круглих столів» тощо);

- виконання спільними зусиллями українських та іноземних фахівців науково-дослідних, 

інформаційно-аналітичних, експертно-фахових та інших робіт;

- організація та проведення спільних міжнародних заходів з підготовки та підвищення 

кваліфікації посадових осіб органів місцевого самоврядування та працівників підприємств усіх 

галузей господарства;

- участь у роботі спільних міжурядових комісій;

- залучення інвестицій та організації співпраці з міжнародними фінансовими та 

донорськими організаціями;

- проведення інших заходів, передбачених законодавством України.

Актуальним є питання налагодження співпраці з поліцейськими та спеціальними органами 

зацікавлених іноземних держав шляхом підписання відповідних міжнародних угод, розробки 

механізмів інформаційного обміну як між правоохоронними структурами в Україні, так і 

правоохоронними органами зарубіжних країн. Усе це вимагає комплексної взаємодії різних 

установ та зацікавлених сторін як у межах однієї країни, так і між відповідними країнами, 

що охоплює органи поліції, судового переслідування, програми підтримки жертв та захисту 

свідків і засобів масової інформації. Тому важливим надбанням коментованого Закону є 
законодавче закріплення права суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми 
укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі зв’язки з відповідними органами 
іноземних держав, міжнародними організаціями. Така діяльність повинна відповідати вимогам 

законодавства України, а саме Закону України від 29.06.2004 р. № 1906-IV «Про міжнародні 

договори України»; Постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2005 р. № 174 «Про деякі 

питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської інтеграції» 

«Про деякі питання координації діяльності органів виконавчої влади у сфері європейської 

інтеграції» (із подальшими змінами, станом на 02.02.2010 р.); Постанови Кабінету Міністрів 

України від 13.09.2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у 

діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» (із подальшими змінами, станом 

на 15.08.2012 р.) тощо.

Укладення угод про співпрацю в попередженні та боротьбі з транснаціональною 

організованою злочинністю, у тому числі з торгівлею людьми, є важливим інструментом 

взаємодії правоохоронних органів різних країн. Слід зазначити, що дво- та багатосторонні 

міжнародні договори про взаємну допомогу у кримінальних та інших категоріях справ, 

що регламентують, зокрема, порядок надсилання та виконання клопотань про надання 
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міжнародної правової допомоги укладаються, як правило, на рівні керівників урядів та 

вищих посадових осіб держав, а не окремих поліцейських відомств. Однак останні також 

мають безпосередній стосунок до формування правової бази міжнародного співробітництва 

зазначеної спрямованості, яке реалізується в укладенні двосторонніх угод у сфері боротьби 

зі злочинністю. При цьому, за наявності підписаних на високому рівні та ратифікованих 

національними парламентами багатосторонніх міжнародних договорів про взаємну допомогу 

у кримінальних та інших категоріях справ, такі документи додають ряд переваг до існуючого 

порядку взаємодії, оскільки носять суто правоохоронний характер, досить часто передбачають 

не тільки співпрацю у рамках порушених кримінальних справ, а й на стадії оперативних розробок 

і перевірок інформації, у деяких випадках спрощують порядок співробітництва (наприклад, 

правоохоронців однієї держави з поліцейськими підрозділами прикордонних регіонів іншої), 

регламентують окремі аспекти діяльності органів внутрішніх справ на цьому напрямку роботи, 

не передбачені багатосторонніми договорами. Крім того, із зменшенням кількості учасників 

прискорюється процес переговорів та узгодження положень таких документів. Описаний 

вид міжнародного співробітництва широко використовується, наприклад, МВС України. 

На даний час зазначеним центральним органом виконавчої влади укладено подібні угоди із 

міністерствами внутрішніх справ Азербайджану, Грузії, Молдови, Польщі, Австрії, Чехії та 

іншими державами.

Також для України, держави Східної Європи зі стратегічним курсом на інтеграцію до 

європейського політичного, економічного та правового простору, актуальною є співпраця 

в боротьбі з торгівлею людьми в рамках Європолу, Регіонального центру Південно-східної 

європейської ініціативи співробітництва у боротьбі з транскордонною організованою 

злочинністю (SECI) та Організації за демократію та економічний розвиток – ГУАМ.

Ураховуючи специфіку торгівлі людьми, важливість ідентифікації та роботи з 

постраждалими, їх небажання контактувати з будь-ким, у тому числі правоохоронцями, з 

приводу їх експлуатації (через брак інформації, особисті моральні цінності, залякування з боку 

торгівців тощо), подекуди нелегальне перебування таких осіб на території іноземної держави, 

МЗС та консульські установи України за кордоном співпрацюють з органами внутрішніх справ 

у питанні інформування останніх про депортованих з-за кордону громадян України.

У свою чергу, дуже доцільним та обґрунтованим є закріплення у коментованому Законі 

права міжнародних організацій бути залученими до розробки та реалізації в Україні спільних 
програм з питань протидії торгівлі людьми.

Співпраця із залученням можливостей міжнародних та неурядових організацій має місце, 

перш за все, у тих сферах, які потребують залучення міжнародного досвіду або додаткових 

ресурсів. Це, зокрема, робота з постраждалими особами, яким міжнародні та неурядові 

організації надають реінтеграційну, реабілітаційну, фінансову, психологічну та медичну 

допомогу, проведення тренінгів для фахівців різних служб, співорганізація інформаційних та 

просвітницьких кампаній тощо.

Європейська конвенція про визнання прав юридичної особи міжнародних неурядових 

організацій (НУО), прийнята Радою Європи у 1986 р., виділяє три ознаки міжнародних 
неурядових організацій:

- некомерційний характер діяльності;

- створення у відповідності з внутрішнім актом якої-небудь держави;

- поширення діяльності у двох і більше державах.

Таким чином, міжнародна неурядова організація – це організація некомерційного характеру, 

створена не на основі міжурядової угоди, однак у відповідності із нормативним актом держави, 

для здійснення діяльності у двох і більше державах у відповідності з основними принципами 

і нормами міжнародного права. Фактично міжнародні НУО являють собою об’єднання 

національних громадських організацій двох і більше держав для досягнення спільних цілей у 

міжнародному масштабі. Урядові структури також можуть брати участь у діяльності міжнародних 

неурядових організацій, але домінуючої ролі вони в них не грають.

Головними особливостями діяльності неурядових організацій є те, що:
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- вони будують свою діяльність на принципах захисту прав людини;

- інтереси потерпілих осіб, які звертаються до організації, є пріоритетними;

- організації співпрацюють з державою, але є незалежними від неї;

- вони незалежні також від правоохоронних органів та інших відомств; надають їм 

інформацію про потерпілих від торгівлі людьми тільки в разі згоди з ними;

- мають фахівців, які розмовляють багатьма мовами потенційних жертв торгівлі;

- знають проблему порушення прав людини (особливо при торгівлі людьми) внаслідок 

безпосереднього спілкування з потерпілими;

- працюють на принципах анонімності та конфіденційності і користуються підтримкою 

органів державної влади.

За рівнем своєї діяльності НУО поділяються на міжнародні, місцеві та регіональні.
Такі неурядові організації, як Всесвітній альянс проти торгівлі жінками (Global Alli-

ance Against Trafficking in Women, GAATW), Міжнародна асоціація «Ла Страда», Міжнародна 

організація проти рабства (Anti-Slavery International), ЕКПАТ (Організація з протидії 

комерційній сексуальній експлуатації дітей, торгівлі дітьми) працюють на міжнародному рівні.
На місцевому та регіональному рівнях громадські організації відіграють ключову роль у 

підвищенні інформованості населення про проблему торгівлі людьми, в забезпеченні підтримки 

постраждалих від цього виду злочину і, таким чином, роблять вагомий внесок у посилення 

боротьби із цим явищем у своїх країнах.

Діяльність міжнародних організацій в Україні, як правило, базується на офіційних угодах, 

підписаних з Урядом України. Міжнародні організації співпрацюють з українськими партнерами 

в багатьох галузях, пов’язаних з протидією торгівлі людьми (наприклад, запобігання, навчання 

фахівців, забезпечення матеріалами, надання підтримки та допомоги постраждалим, розвиток 

мережі неурядових організацій). Наприклад, угода між МВС та Представництвом Міжнародної 

організації з міграції, підписана у 2005 р., стосується низки питань, включаючи попередження і 

боротьбу з торгівлею людьми, особливо жінками і дітьми; управління міграційними процесами; 

сприяння добровільному поверненню громадян України, які стали жертвами торгівлі людьми, 

з-за кордону; збір, використання і поширення інформації щодо міграції; спільну організацію 

конференцій, семінарів та інших технічних заходів взаємодії у сфері міграції; навчання з питань 

протидії торгівлі людьми та нелегальної міграції для посадовців.

Такі угоди можна укладати з відповідними зацікавленими сторонами про надання 

фінансування чи матеріальної підтримки, передачі матеріалів/забезпечення матеріалами тощо. 

Наприклад, практична діяльність  Координатора проектів ОБСЄ в Україні  у сфері протидії 

торгівлі людьми реалізується на запит українських партнерів, зокрема Міністерства соціальної 

політики та Міністерства внутрішніх справ. Крім того, представники міжнародних організацій 

беруть участь у роботі експертної робочої групи з питань попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми. Міжнародні організації також співпрацюють між собою в різних 

сферах діяльності.

У багатьох випадках надається допомога постраждалим від торгівлі людьми та ведеться 

профілактична робота з ініціативами міжнародних та громадських організацій, які отримують 

на це фінансування від донорів. Громадські організації, отримуючи кошти від міжнародних 

організацій, укладають угоди з обласними та районними державними адміністраціями на 

виконання обласних та місцевих програм, планів та заходів щодо протидії торгівлі людьми.

Важливими принципами роботи таких організацій з протидії торгівлі людьми є:
- захист прав людини;

- дотримання ґендерної рівності;

- анонімність і конфіденційність у роботі з постраждалими.

Міжнародні та неурядові організації сприяють залученню громадськості, представників 

органів державної влади, науково-дослідних та навчальних закладів, ділових та фінансових 

кіл, засобів масової інформації та інших сил для створення потужної системи протидії 

торгівлі людьми. Ефективними є кроки таких організацій і в напрямі сприяння міжнародному 

співробітництву правоохоронних органів у боротьбі з торгівлею людьми, що знаходить свій прояв 
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у забезпеченні участі працівників органів внутрішніх справ України у навчальних тренінгах, 

семінарах за участю іноземних колег та експертів, проведенні ними робочих зустрічей, обміну 

інформацією, започаткуванні проектів співпраці, організаційному забезпеченні підготовки 

клопотань про надання міжнародної правової допомоги та ін.

У цій сфері активно діють Представництво Міжнародної організації з міграції,  Координатор 

проектів Організації з безпеки та співробітництва в Європі в Україні, Міжнародна організація 

праці, Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда - Україна».

Координатор проектів ОБСЄ в Україні надає допомогу уряду України у впровадженні 

національної стратегії боротьби з торгівлею людьми. Ця діяльність є частиною програми 

людського виміру та відповідає Плану Дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми, прийнятому у 

липні 2003 р. та доповненому у 2005 р.

 У відповідь на звернення українських інституцій Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

впроваджує проекти, спрямовані на запобігання торгівлі людьми, підсилення переслідування 

та криміналізації цього злочину та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. 

Важливою складовою роботи Координатора проектів є тісна співпраця з ключовими 

українськими інституціями, а саме: з Міністерством соціальної політики, Міністерством освіти 

і науки, Міністерством молоді та спорту України, Міністерством внутрішніх справ України, 

Міністерством юстиції України, Верховним Судом України, а також багатьма регіональними 

неурядовими організаціями (НУО) та іншими партнерами. На міжнародному рівні Координатор 

проектів ОБСЄ в Україні тісно співпрацює з ООН, Міжнародною організацією з міграції 

(МОМ), Міжнародною організацією праці (МОП). Координатор проектів ОБСЄ в Україні 

також співпрацює з Офісом Спеціального представника та Координатора ОБСЄ з протидії 

торгівлі людьми, з Бюро демократичних інституцій і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ, з Відділом 

стратегічних питань поліції ОБСЄ, а також з офісом Координатора ОБСЄ з питань економіки 

та довкілля.

Програми протидії торгівлі людьми Представництва Міжнародної організації з міграції в 
Україні почали реалізовуватися у 1998 р. Спираючись на системний підхід, вони складаються 
з трьох інтегрованих та послідовних компонентів, покликаних допомогти органам влади і 

громадянському суспільству в їхніх зусиллях, спрямованих  на протидію торгівлі людьми, 

особливо жінками і дітьми, в цьому регіоні та поза його межами:

- попередження (шляхом поширення інформації для підвищення рівня обізнаності 

громадськості);

- сприяння органам виконавчої (особливо правоохоронним органам), законодавчої та 

судової влади у кримінальному переслідуванні злочинців;

- захист і реінтеграція (включає надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, які 

повертаються на батьківщину, як безпосередньо, так і через мережу неурядових організацій – 

партнерів).

Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна» з 1997 р. працює в напрямі 

попередження торгівлі людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації 

та насильства в суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, ґендерної рівності та захисту 

прав дітей. 

Центр є засновником та членом Міжнародної асоціації «Ла Страда» (з 2004 р.), членом 

мережі «Аріадна». З 2008 р.  «Ла Страда-Україна» є координатором Всеукраїнської мережі 

проти комерційної сексуальної експлуатації дітей, яка об’єднує 26 неурядових організацій в 

Україні. З 2009 р.  Центр «Ла Страда-Україна» є членом Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. 

З початку 2010 р. «Ла Страда-Україна» є Національним партнером Міжнародної організації 

TheCode в Україні. З 2010 р. Центр «Ла Страда-Україна» є членом Європейського альянсу за 

безпечний Інтернет для дітей. 

Центр «Ла Страда-Україна» активно співпрацює з державними структурами, міжнародними 

організаціями, дипломатичними представництвами закордонних країн в Україні, неурядовими 

організаціями в Україні та за кордоном.

Напрями діяльності Центру «Ла Страда-Україна»:
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1. Удосконалення державної політики та проведення досліджень:
- проведення досліджень з проблем протидії торгівлі людьми, сексуальній експлуатації 

дітей, насильству, дискримінації в суспільстві, дотримання прав людини;

- участь у розробці міжнародних документів;

- удосконалення національного законодавства;

- співробітництво з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та 

за кордоном.

2. Превентивно-освітня діяльність:
- ведення просвітницької діяльності серед молоді та дітей з тематики діяльності Центру;

- проведення тренінгів, семінарів, «круглих столів», конференцій для фахівців;

- підготовка, видання та розповсюдження інформаційних та превентивних матеріалів;

- розробка, підготовка, видання та розповсюдження навчально-методичних та наукових 

матеріалів;

- співробітництво з урядовими та неурядовими організаціями в Україні і за кордоном, 

міжнародними організаціями з метою формування спільних стратегій превентивної роботи в 

напрямі протидії торгівлі людьми та ліквідації всіх форм дискримінації у суспільстві;

- «Ла Страда-Україна» є національним центром з розробки наукового та методичного 

забезпечення діяльності із попередження торгівлі людьми, насильства та впровадження 

гендерної рівності.

3. Інформаційна діяльність:
- співпраця із засобами масової інформації;

- підготовка та проведення інформаційних кампаній;

- створення та розповсюдження соціальної реклами;

- підготовка, розміщення та систематичне оновлення інформації з проблеми торгівлі 

людьми, особливо жінками та дітьми, ліквідації всіх форм дискримінації та насильства у 

суспільстві, сприяння дотриманню прав людини, ґендерної рівності та захисту прав дітей на 

сайті Центру;

- систематична електронна розсилка новин щодо проблеми торгівлі людьми;

- підготовка та розсилка електронних інформаційних бюлетенів.

4. Соціальна допомога постраждалим:
- організація та надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми (медична, 

психологічна, юридична допомога, надання тимчасового притулку, соціальний супровід, 

переадресація та ін.), а також членам їх родин;

- організація та надання допомоги дітям, постраждалим від торгівлі людьми, сексуальної 

експлуатації та насильства;

- допомога та сприяння в пошуку українських громадян, які зникли за кордоном, та 

поверненні їх в Україну;

- співпраця з дипломатичними установами зарубіжних країн в Україні та дипломатичними 

установами України за кордоном з метою надання допомоги постраждалим;

- робота щодо укріплення мережі фахівців міжнародних, урядових та неурядових 

організацій з метою надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми;

- підготовка методичних матеріалів для соціальних працівників та представників 

неурядових організацій з надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми;

- підготовка, видання та розповсюдження інформаційних матеріалів для осіб, які 

постраждали від торгівлі людьми та насильства.

5. Робота «гарячої лінії»:
- організація роботи Національної «гарячої лінії» з  попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та гендерної дискримінації і Національної дитячої «гарячої лінії»;

- надання консультацій з питань виїзду за кордон з метою працевлаштування, навчання, 

одруження; законодавства, отримання статусу особи, постраждалої від торгівлі людьми, та з 

питань насильства й захисту прав дітей;

- надання психологічної допомоги постраждалим від торгівлі людьми, насильства, 
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дискримінації, порушень прав дітей;

- постійне ведення та оновлення бази даних для надання консультацій з проблеми торгівлі 

людьми;

- розробка та видання інформаційних та методичних матеріалів для консультантів 

телефонів довіри та «гарячих ліній»;

- організація та проведення тренінгів, «круглих столів», семінарів, конференцій та інших 

заходів для консультантів телефонів довіри та «гарячих ліній»;

- надання консультацій через електронну пошту з питань виїзду за кордон з метою 

працевлаштування, навчання, одруження тощо та з питань запобігання насильству.

6. Робота Електронної “гарячої лінії” з протидії дитячій порнографії в Інтернеті:
- організація роботи електронної «гарячої лінії»;

- адміністрування сайту «гарячої лінії» www.internetbezpeka.org.ua;

- співпраця з урядовими, міжнародними та неурядовими організаціями в Україні та за 

кордоном.
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Розділ ІХ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 29. Відповідальність за порушення законодавства у сфері протидії торгівлі людьми
1. Особи, винні у порушенні законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, несуть 

відповідальність згідно із законом.

Законодавство у сфері протидії торгівлі людьми включає в себе Конституцію України, 

коментований закон, інші закони і міжнародні договори України, згоду на обов’язковість яких 

надано Верховною Радою України, а також прийнятими на їх виконання іншими нормативно-

правовими актами. 

За порушення законодавства, яке регулює відносини,  що виникають у сфері протидії 

торгівлі людьми, особи несуть кримінальну та цивільно-правову відповідальність. У окремих 

випадах також можуть нести і  сімейно-правову відповідальність. 

Особи, котрі безпосередньо вчинили торгівлю людьми, готування чи замах на неї або були 

співучасниками зазначеного злочину, підлягають відповідальності за ст. 149 КК України. 

У відповідності з цією статтею злочинною визнається торгівля людьми, здійснення іншої 

незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, 

передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, 

шантажу чи уразливого стану особи.

Кваліфікуючими ознаками цього злочину є: вчинення злочину щодо неповнолітнього; 

щодо кількох осіб; повторно; за попередньою змовою групою осіб; службовою особою з 

використанням службового становища; особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи 

іншій залежності; дії, поєднані з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров’я 

потерпілого чи його близьких або з погрозою застосування такого насильства; щодо 

малолітнього; організованою групою; дії, поєднані з насильством, небезпечним для життя 

або здоров’я потерпілого чи його близьких або з погрозою застосування такого насильства; 

спричинення тяжких наслідків.

Експлуатацію людини кримінальний закон розкриває як усі форми сексуальної експлуатації, 

використання в порнобізнесі, примусову працю або примусове надання послуг, рабство або 

звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення органів, 

проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи, 

примусову вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання в збройних конфліктах 

тощо.

Крім того, ст. 149 КК України розкриває уразливий стан як зумовлений фізичними чи 

психічними властивостями або зовнішніми обставинами стан особи, який позбавляє або 

обмежує її здатність усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або керувати ними, приймати за 

своєю волею самостійні рішення, чинити опір насильницьким чи іншим незаконним діям, збіг 

тяжких особистих, сімейних або інших обставин.

У законі також зазначено, що відповідальність за вербування, переміщення, переховування, 

передачу або одержання малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею має наставати 

незалежно від того, чи вчинені такі дії з використанням обману, шантажу чи уразливого стану 

зазначених осіб або із застосуванням чи погрозою застосування насильства, використання 

службового становища, або особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залежності.

Ці положення вітчизняного законодавства цілком відповідають міжнародному. Відповідно 

до ст. 149 КК України злочинними визнається навіть більш широке коло суспільно-небезпечних 

діянь, необхідність криміналізації яких передбачено ст. 4 Протоколу про попередження та 

припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та покарання за неї, що доповнює 

Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності.

Дії службових осіб, не пов’язані із безпосереднім вчиненням торгівлі людьми, але такі, 
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що порушують законодавство у сфері протидії цьому злочину, можуть утворювати склад 

службового злочину (наприклад, зловживання владою або службовим становищем (ст. 364 

КК України), перевищення влади або службових повноважень (ст. 365 КК України), службове 

підроблення (ст. 366 КК України), службова недбалість (ст. 368 КК України) або склад злочину 

проти правосуддя (наприклад, постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного 

вироку, рішення, ухвали або постанови) тощо (ст. 375 КК України)).

Окрім кримінальної відповідальності особа несе цивільно-правову відповідальність. Це 

пов’язано з тим, що особі, яка потерпіла від торгівлі людьми, може бути завдано майнової 

(матеріальної) та моральної (немайнової) шкоди. Така відповідальність передбачена ЦК 

України у вигляді відшкодування шкоди в судовому порядку.

Стаття 16 ЦК України визначає, що кожна особа має право звернутися до суду за захистом 

свого особистого немайнового або майнового права та інтересу. Одним із способів захисту 

цивільних прав та інтересів можуть бути  відшкодування збитків та інші способи відшкодування 

майнової шкоди та відшкодування моральної (немайнової) шкоди. 

Стаття 22 ЦК України передбачає, що особа, якій завдано збитків у результаті порушення 

її цивільного права, має право на їх відшкодування. Збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала 

у зв’язку із знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить 

зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки); 2) доходи, які б особа могла 

реально одержати за звичайних обставин, якби її право не було порушено (упущена вигода). 

Знищенням або пошкодженням речі може виступати, наприклад, зіпсування особистих 

речей потерпілої особи. Безумовно, необхідно пам’ятати, що для відшкодування вартості за 

знищення або пошкодження речей потерпіла сторона має надати суду докази щодо майнової 

вартості таких речей або вказати хоча б приблизну її вартість. Витратами, які особа зробила або 

мусить зробити для відновлення свого порушеного права можуть виступати, наприклад, витрати 

на лікування в лікарні, проходження реабілітації, придбання ліків тощо. Для цього також має 

бути надано відповідне документальне підтвердження (виписки з лікарень, санаторіїв, чеки на 

придбання медикаментів тощо). 

До упущеної вигоди мають зараховуватися доходи, які особа могла б реально одержати за 

звичайних обставин, якби її право не було порушене.

Стаття 23 ЦК України встановлює, що особа має право на відшкодування моральної 

шкоди, завданої внаслідок порушення її права. Моральна шкода полягає: 1) у фізичному болі 

та стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з каліцтвом або іншим ушкодженням 

здоров’я; 2) у душевних стражданнях, яких фізична особа зазнала у зв’язку з протиправною 

поведінкою щодо неї, членів її сім’ї чи близьких родичів; 3) у душевних стражданнях, яких 

фізична особа зазнала у зв’язку із знищенням чи пошкодженням її майна; 4) у приниженні 

честі та гідності фізичної особи, а також ділової репутації фізичної особи. 

Розмір грошового відшкодування моральної  шкоди  визначається судом  залежно  від 

характеру правопорушення, глибини фізичних та душевних страждань, погіршення  здібностей   

потерпілого   або позбавлення його можливості їх реалізації, ступеня вини особи, яка завдала 

моральної шкоди, якщо вина є підставою для відшкодування, а також з урахуванням інших 

обставин, які мають істотне значення. При визначенні розміру   відшкодування враховуються 

вимоги розумності і справедливості. Моральна шкода  відшкодовується  незалежно від майнової 

шкоди, яка підлягає відшкодуванню,  та не пов’язана з  розміром цього відшкодування. 

Для визначення того, чи було спричинено потерпілій особі моральної шкоди, та її 

грошового еквівалента, призначається судово-психологічна експертиза, де відповідь на дане 

питання можуть надати експерти шляхом психологічного діагностування потерпілої особи, 

вивчення всіх обставин та матеріалів справи. Висновок такої експертизи є важливим доказом у 

справі, що робить проведення відповідних експертиз обов’язковим. 

Способом стягнення з винної особи коштів за спричинену шкоду  є подача цивільного 

позову про відшкодування матеріальної та моральної шкоди. Такий цивільний позов може бути 

поданий в рамках кримінальної справи в порядку КПК України (в такому випадку особа набуває 

додаткового статусу – цивільного позивача та звільняється від сплати усіх судових витрат), або 
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окремо від кримінальної справи в порядку цивільного судочинства. Варто пам’ятати, що при 

подачі такого позову має бути подана заява про забезпечення цивільного позову. 

Варто звернути увагу, що ЦК України містить спеціальні статті стосовно відшкодування 

шкоди. Так ст. 1166 ЦК України визначає загальні підстави відповідальності за завдану майнову 

шкоду, а ст. 1167 ЦК України визначає підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. 

Цими статтями необхідно керуватися при подачі цивільного позову на додаток до ст.ст. 22 та 23 

ЦК України. 

Загальне правило встановлює, що особа, яка вчинила злочин, передбачений ст. 149 КК 

України, має відшкодовувати завдану майнову та моральну шкоду потерпілій особі. У випадку, 

якщо особа, яку визнано винною у скоєнні злочину, є неплатоспроможною або її взагалі не 

встановлено, тоді компенсацію матеріальної шкоди буде відшкодовувати держава Україна 

(ст. 1177 ЦК України). Частина 2 цієї статті встановлює, що умови і порядок відшкодування 

майнової шкоди, заподіяної майну фізичної особи, яка потерпіла від злочину, встановлюється 

законом. На сьогоднішній день такого спеціального закону в Україні немає. Також важливо 

підкреслити, що на підставі цієї статті держава Україна буде відшкодовувати компенсацію 

тільки матеріальної шкоди. Моральна шкода в такому випадку відшкодовуватися не буде.

Як зазначалося, в окремих випадках, може наставати і сімейно-правова відповідальність. 

Що це означає? Стаття 164 СК України як одну із підстав порушення батьківських прав 

встановлює  засудження за вчинення умисного злочину щодо дитини. Тому, у випадку вчинення 

торгівлі людьми щодо дитини батьком або матір’ю дитини особа буде нести сімейно-правову 

відповідальність у вигляді позбавлення її батьківських прав щодо дитини. Для цього має бути 

ініційовано подання цивільного позову про позбавлення батьківських прав до суду одним із 

батьків або органом опіки та піклування.  

Закон чітко визначає види відповідальності у сфері протидії торгівлі людьми. Окрім 

кримінальної відповідальності, що визначена спеціальною статтею КК України, окремого 

законодавства, який би визначав порядок настання такої відповідальності немає, 

відповідальність настає на загальних підставах, що визначені цивільним та сімейним 

законодавством України. 

Використані джерела:
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2. Кримінально-процесуальний кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
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21 березня 2012 р. Кабінетом Міністрів України затверджено Державну цільову соціальну 
програму протидії торгівлі людьми на період до 2015 року. Метою Програми є запобігання торгівлі 

людьми, підвищення ефективності переслідування осіб, які вчиняють пов’язані з нею злочини 

або сприяють їх вчиненню, а також захист прав осіб, що постраждали від торгівлі людьми, та 

надання їм допомоги. Строк виконання Програми –  2013 – 2015 рр. Фінансування Програми 

здійснюється за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів, а також інших джерел. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів державного та 

місцевих бюджетів на відповідний рік з урахуванням їх реальних можливостей. Орієнтовний 

обсяг фінансування Програми становить 7393,184 тис. гривень на три роки. Із них 4511,449 

виділятиметься із державного та місцевих бюджетів,  2881,735 тис. гривень заплановано 

отримати  з інших джерел. 

Удосконалення законодавства та управління у сфері протидії торгівлі людьми за 

Програмою потребує виділення з державного бюджету 259,372 тис. гривень. На створення 

єдиної системи моніторингу у сфері протидії торгівлі людьми та оцінки ефективності заходів, 

що здійснюються на національному та регіональному рівні, планується виділити 682,463 тис. 

гривень з державного та 14,409 тис. – з місцевих бюджетів. У той же час на перевірку діяльності 

закладів, у яких надається допомога особам, що постраждали від торгівлі людьми, виділення 

грошей не передбачено.

Підвищення професійного рівня 414 працівників органів державної влади, які здійснюють 

повноваження у сфері протидії торгівлі людьми, надання допомоги особам, що постраждали від 

торгівлі людьми,  заплановано шляхом виділення з державного та місцевих бюджетів 1639,427 

тис. гривень. 

Діяльність щодо запобігання торгівлі людьми та її первинна профілактика за 

Програмою потребує виділення 1803,403 тис. гривень з державних та місцевих бюджетів.  На 

профілактику цього явища серед уразливих верств населення заплановано виділення грошей 

з місцевих бюджетів тільки  для проведення роботи із особами, які мають намір здійснити 

працевлаштування за кордоном (24,942 тис. гривень), та на проведення роз’яснювальної роботи 

з дітьми працівників-мігрантів, дітьми-сиротами та іншими категоріями дітей, які потребують 

соціального захисту (24,942 тис. гривень). 

На надання допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми заплановано виділити 

58,616 тис. гривень з місцевих бюджетів та 2737,645 тис. із інших джерел. За Програмою така 

сумма грошей буде достатньою для надання допомоги 3726 особам.

З цією метою уряд Постановою від 25.07.2012 р. № 660 затвердив Порядок виплати 

одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми. Постанова 

набрала чинності з 1 січня 2013 р. Виплата допомоги здійснюватиметься органами праці та 

соціального захисту населення одноразово в розмірі прожиткового мінімуму для відповідної 

Розділ X
ФІНАНСУВАННЯ ТА ДЖЕРЕЛА ПОКРИТТЯ ВИТРАТ 
НА ЗДІЙСНЕННЯ ЗАХОДІВ, СПРЯМОВАНИХ НА 

ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ

Стаття 30. Фінансування заходів, спрямованих на протидію торгівлі людьми
 
 1. Протидія   торгівлі   людьми,  а  також  надання  допомоги постраждалим  від  торгівлі  

людьми   включають   низку   заходів, фінансування  яких  здійснюється  за  рахунок коштів 
державного та місцевих бюджетів,  коштів підприємств,  установ  та  організацій, професійних  
спілок  і  фондів,  добровільних внесків юридичних та фізичних осіб, інших джерел.

 2. Перелік заходів із протидії торгівлі  людьми  визначається Державною цільовою 
програмою протидії торгівлі людьми. 
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категорії осіб (діти до 6 років, діти від 6 до 18 років, працездатні особи, особи, які втратили 

працездатність), встановленого на момент звернення особи за матеріальною допомогою.
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стаття 10 (разом з Дегтярьовою І.В.).

Кондратов Д. Ю. – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з 

підготовки слідчих ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера наукових інтересів: кримінально-

правова охорона особистих прав людини та громадянина – стаття 28 (разом з Кизим В.Ю.).

Левченко К. Б. — доктор юридичних наук, кандидат філософських наук, професор. У 2003 

р. захистила докторську дисертацію на тему «Управління процесами формування ґендерної 

політики в Україні (організаційно-правові засади)». Президент Міжнародного жіночого 

правозахисного центра «Ла Страда-Україна», народний депутат України V скликання. 

Перебувала на посаді радника Міністра внутрішніх справ з прав людини та ґендерних питань 

(2004–2006) та заступника керівника аппарату Міністра — радника Міністра внутрішніх справ 

(2008–2010). Автор більше 200 наукових праць. Співавтор навчальних посібників та підручників. 

Автор моніторингових звітів щодо стану протидії торгівлі людьми, насильства в сім’ї, захисту 

прав дитини та забезпечення гендерної рівності – стаття 6 (разом з Ковальчук Л.Г., Кизим 
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В.Ю.), стаття 7 (разом з Мудрік В.В.), стаття 8 (разом з Мудрік В.В.), упорядкування (разом з 

Вакуленко О.В., Кизим В.Ю., Ясельською О.В.).

Легенька М. М. — юрист Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-

Україна», адвокат. Працювала помічником народного депутата (2006-2007 рр.), головним 

спеціалістом управління моніторингу дотримання прав людини в діяльності ОВС апарату 

Міністра внутрішніх справ (2008–2009 рр.). Є співрозробником Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України (щодо вдосконалення законодавства України щодо 

протидії насильству в сім’ї)». Співавтор щорічних моніторингових звітів щодо стану протидії 

насильству в сім’ї. Здійснює юридичний супровід справ жертв насильства в сім’ї – ст. 3, стаття 

5-1 (разом з Бугаєць Т.І.), стаття 18 (разом з Житним О.О.), стаття 30 (разом з Мудрік В.В.).

Літвінова О. В. – провідний науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з 

проблем профілактики правопорушень та взаємодії з населенням навчально-наукового 

інституту підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера 

інтересів: правове регулювання страхових відносин;  правове регулювання відносин у сфері 

профілактики правопорушень, попередження правопорушень у сфері господарської діяльності 

– стаття 1 (разом з Безпаловою О.І., Бугайчуком К.Л., Галкіним Д.В., Малиновською Т.М., 

Тихоненко Л.Л., Филипенко Є.П.).

Малиновська Т. М. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 

профілактики правопорушень та взаємодії з населенням навчально-наукового інституту 

підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера інтересів: 

охорона та захист прав дитини, протидія торгівлі дітьми – стаття 1 (разом з Безпаловою О.І., 

Бугайчуком К.Л., Галкіним Д.В., Літвіновою О.В., Тихоненко Л.Л., Филипенко Є.П.).

Малярова В. О. – кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри криміналістики, 

судової медицини та психіатрії факультету з підготовки слідчих ХНУВС. Сфера наукових 

інтересів: криміналістичне забезпечення розкриття та розслідування окремих видів злочинів 

– стаття 11.

Мудрік В. В. – юрист Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда-Україна». 

Член Правління міжнародної організації ЕКПАТ. Співавтор інформаційних, методичних 

матеріалів, наукових статей та доповідей щодо захисту прав дитини, протидії насильству в 

сім’ї, дискримінації та торгівлі людьми – стаття 5 (разом з  Проневичем О.С.), стаття 7 (разом з 

Левченко К.Б.), стаття 8 (разом з Левченко К.Б.), стаття 30 (разом з Легенькою М.М.)

Музичук О. М. – Начальник факультету з підготовки слідчих ХНУВС, доктор юридичних 

наук, професор. Сфера наукових інтересів: контроль та нагляд за управлінською діяльністю 

ОВС – статті 25, 26.

Орлеан А. М. – кандидат юридичних наук, доцент. Експерт в питаннях протидії торгівлі 

людьми. Автор наукових праць та посібників із проблематики – стаття 29 (разом з Бугаєць Т.І.). 

Орлов Ю. В. – доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки 

слідчих ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера наукових інтересів: проблеми нормативно-

правової детермінації злочинності; проблеми протидії політичній злочинності та політичним 

криміногенним факторам – статті 9 (разом з Ковальчук Л.Г.), 12 (разом з Черепахою К.В.).

Проневич О. С. – доктор юридичних наук, ХНУВС – стаття 4 (разом з Бугаєць Т.І., Ковальчук 

Л.Г.), стаття  5 (разом з Мудрік В.В.).
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Тихоненко Л. Л. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 

профілактики правопорушень та взаємодії з населенням навчально-наукового інституту 

підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС. Сфера інтересів: взаємодія органів внутрішніх 

справ з населенням, протидія насильству в сім’ї, протидія расизму та ксенофобії стаття 1 (разом 

з Безпаловою О.І., Бугайчуком К.Л., Галкіним Д.В., Літвіновою О.В., Малиновською Т.М., 

Филипенко Є.П.), стаття 20 (разом з Безпаловою О.І., Бугайчуком К.Л., Гончарук В.В.)

Фіалка М. І. –  доцент кафедри кримінального права та кримінології факультету з підготовки 

слідчих ХНУВС, кандидат юридичних наук – статті 13 (разом з Черепахою К.В., Кизим В.Ю.), 

21 (разом з Бочкор Н.П.), 22.

Филипенко Є.П. – науковий співробітник науково-дослідної лабораторії з проблем 

профілактики правопорушень та взаємодії з населенням навчально-наукового інституту 

підготовки фахівців кримінальної міліції ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера інтересів: 

захист прав дитини, профілактика насильству в сім’ї – стаття 1 (разом з Безпаловою О.І., 

Бугайчуком К.Л., Галкіним Д.В., Літвіновою О.В., Малиновською Т.М., Тихоненко Л.Л.).

Черепаха К. В. – Голова Ради Міжнародного жіночого правозахисного центру «Ла Страда – 

Україна», директор департаменту соціальної роботи Центру. Співавтор навчальних посібників 

та підручників щодо протидії торгівлі людьми та захисту прав дитини – стаття 12 (разом з 

Орловим Ю.В.), 13 (разом з Фіалкою М.І., Кизим В.Ю.),  стаття 15 (разом з Шевчук Т.А.),  

статті 14 та 16 (разом з Шевченко О.В.), 17 (разом з Васильєвим А.А.).

Шевченко О. В. – викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету з 

підготовки слідчих ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера наукових інтересів: кримінальна 

відповідальність за злочини проти життя та здоров’я особи, протидія насильству в сім’ї – статті 

14 ,16 (разом з Черепахою К.В.).

Шевчук Т. А. – викладач кафедри кримінального права та кримінології факультету 

з підготовки слідчих ХНУВС, кандидат юридичних наук. Сфера наукових інтересів: 

кримінологічні аспекти протидії насильству в сім’ї, сутенерству, проституції, торгівлі людьми 

– статті 15 (разом з Черепахою К.В.), 23, 24.
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Науково-практичний коментар до Закону України 
«Про протидію торгівлі людьми»

Колектив авторів висловлює щиру подяку фахівцям управлінь освіти, сім’ї, молоді та спорту, 

прокуратури, міліції, громадських організацій,  які ретельно вивчили Науково-практичний 

коментар та відзначили його практичну цінність у своїй роботі, а саме: Є.М. Поповичу, 

О.О. Андрєєву, Н.О. Рибалці, С.Ф. Гордейчук, Н.А. Сухоруковій, Н.І. Костенко, Т.Є. Семікоп, 

О.Й. Костюк, Н.С. Захаровій, Т.Е. Тєлькінєній. 

Особливу вдячність за сприяння у підготовці видання також висловлюємо фахівцям 

Департаменту сімейної політики та оздоровлення дітей Міністерства соціальної політики: 

Г.Г. Жуковській, Т.В. Іваненко, О.О. Фаримець, Офісу Координатора проектів ОБСЄ в Україні: 
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