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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ЯК ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ
(СОЦІАЛЬНО`ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ
НОВІТНІХ ТЕНДЕНЦІЙ)
На початку 90х рр. минулого сто
річчя країни колишнього Радянського
Союзу зіштовхнулася з проблемою
торгівлі людьми. Використовуючи
складну економічну ситуацію, високий
рівень безробіття і правову недоско
налість захисту громадян молодої дер
жави, нечисті на руку ділки організува
ли кримінальний бізнес – запрошення
громадян пострадянських країн працю
вати за кордоном, де вони піддаються
експлуатації, заробляючи мізерні гроші
собі і тисячі для організаторів цього
бізнесу. Експорт “живого товару”
здійснюється в Росію, Туреччину, Іта
лію, Іспанію, Німеччину, Сербію, Ма
кедонію, Кіпр, Португалію, Угорщину,
Грецію, Чехію, Арабські Емірати,
Ізраїль, США та інші країни. Чоловіків
експлуатують як будівельників, шах
тарів; жінок – як домогосподарок, шва
чок, мийниць посуду. Крім звичайної
експлуатації, жінки наражаються на
такий її різновид, як сексуальна експ
луатація, яка приносить найбільші при
бутки у сфері торгівлі людьми. Для
торгівлі людьми не існує державних кор
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донів, немає різниці між розвинутими
державами і державами, що розвива
ються. Вона легко адаптується як до
бідності, так і до розкоші, є актуальною
майже для всіх народів.
Мета цієї статті полягає в аналізі
трансформації підходів до розгляду про
блем торгівлі людьми, визначенні дина
міки її чинників, нових тенденцій в існу
ванні торгівлі людьми, спираючись на
дослідження, які проводилися в Україні
в 2003 р., наукові публікації фахівців
(Бандурки О.М., Куца В.М., Лизогуба
Я.Г., Орлеана А.М. та ін.), а також на
практичний досвід організацій, які зай
маються протидією торгівлі людьми,
перш за все підрозділів по боротьбі із
злочинами, пов’язаними з торгівлею
людьми МВС України, для формуван
ня адекватних стратегій протидії.
Незважаючи на значимість цієї
проблеми і великий суспільний інтерес
до неї, єдине визначення суті торгівлі
людьми з’явилося фактично у 2000 р. у
Протоколі по попередженню та припи
ненню торгівлі людьми, особливо
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жінками та дітьми, та покаранні за неї,
який доповнює Конвенцію ООН по бо
ротьбі з транснаціональною організова
ною злочинністю [3]. Як і раніше, підхо
ди до визначення торгівлі людьми зали
шаються дискусійними, що неоднора
зово аналізувала автор та інші дослід
ники [1]. Водночас спостерігаються
зміни у виборі їх пріоритетності. Так,
завдяки активній діяльності Міжнарод
ної організації праці, акценти зміщу
ються у бік розгляду проблеми через
призму негативних наслідків глобалі
зації, розподілу трудових ресурсів у
світовому та регіональному масштабах,
у контексті вимушеної трудової міграції
та примусової праці. Серед українських
вчених такий підхід вперше запровад
жений у 2002–2003 рр. дослідницькою
групою МОП [2]. Перспективними ре
зультатами його застосування є не
обхідність змін у сфері зайнятості, ство
рення належних умов роботи, що є дуже
актуальним для України.
Для більшості представників дер
жавних органів, перш за все правоохо
ронних, торгівля людьми розглядаєть
ся як проблема боротьби зі злочинністю.
Стратегія протидії їй складається в цьо
му випадку в застосуванні криміналь
ного покарання, розвитку міжнародної
координації дій поліції та інших заходів,
що дають можливість більш ефективно
переслідувати злочинців. Така стратегія
є продуктивною в контексті формуван
ня комплексних заходів протидії. Вва
жаємо, що увага в ній має акцентувати
ся на транснаціональному характері
злочинів у цій сфері, формуванні відпо
відних міждержавних угод та організа
ційних зусиль по боротьбі із торгівлею
людьми, без чого ефективна протидія не
може здійснюватися.
Дедалі негативніше фахівці оціню
ють намагання ототожнити торгівлю
людьми з нелегальною міграцією, хоча
саме в рамках цього підходу формують
ся найбільш “прості” засоби протидії –
строгі візові режими на кордонах, кри
міналізація нелегальної міграції. Украї
на на собі відчуває негативні наслідки

застосовування такого підходу з боку
країн Європейського Співтовариства,
які створюють нову “залізну завісу”,
відокремлюючись від так званих
“третіх” держав.
На жаль за останні роки, незважа
ючи на те, що вже з’явилося визначення
торгівлі людьми, співтовариство прак
тично не просунулося на шляху відок
ремлення торгівлі людьми від прости
туції, що створює не тільки неадекват
не уявлення про проблему, але й тягне за
собою боротьбу не з торгівлею людьми,
а моралізаторство навколо осіб, які зай
маються проституцією (моральний
підхід). Враження, що саме торгівля
жінками покриває собою весь феномен
торгівлі людьми, створюється тому, що
великий відсоток у ньому посідають
жінки та дівчатам, яких продають з ме
тою використання у примусовій про
ституції. Таке сприйняття проблеми
закріпилося в міжнародних документах
і національних законодавствах багать
ох країн світу, зокрема у Конвенції ООН
“Про боротьбу з торгівлею людьми й ек
сплуатацією проституції третіми особа
ми”, що була прийнята в 1949 р. На
справді поняття “торгівля людьми”
охоплює більш широке коло соціальних
явищ. Предметом торгівлі може бути
будьяка особа незалежно від статі і
віку: чоловіки – з метою експлуатації в
праці, у тому числі, в “потогінному ви
робництві”, жінки – для виконання
примусових репродуктивних функцій та
примусових шлюбів, діти – з метою ви
користання в жебрацтві, примусового
усиновлення/удочеріння, будьяка осо
ба – для домашнього рабства, вилучен
ня і трансплантації органів. Торгівля
жінками є лише складовою частиною
феномена торгівлі людьми [6].
Досить складним виявляється і за
стосування підходу, у рамках якого тор
гівля людьми розглядається як пору
шення прав людини, за яке повинні не
сти відповідальність держави. Важли
вим етапом у становленні такої кон
цепції стала Всесвітня конференція з
прав людини (Відень, 1993 р.), коли впер

!#

ÑÎÖ²ÎËÎÃ²ß

ше насильство над жінками було виз
нано порушенням прав людини. З по
зицій захисту прав людини в останні
роки розроблявся ряд міжнародних до
кументів по боротьбі з торгівлею людь
ми (Гаазька Міністерська Декларація
(1997 р.), Конвенція ООН по боротьбі з
транснаціональною організованою зло
чинністю (2000 р.), Брюссельська дек
ларація (2002 р.). Проблеми виникають
при переході від декларативних поло
жень до формування політики “позитив
них дій”, яка базується на підвищенні і
зміцненні статусу людини в суспільстві,
її прав, що у перспективі виключає саму
можливість продавати чи купувати лю
дей.
Серед причин поширення торгівлі
людьми в пострадянських країнах
(внутрішніх та зовнішніх) [8], також
спостерігається певна динаміка. Так,
традиційно виділяються безробіття,
низький рівень життя, правова негра
мотність населення, поверхові уявлен
ня про легкість життя у західних краї
нах, відсутність реальної інформації про
проблему, сексуалізація життя, рекла
ма сексу, інтернаціоналізація економі
ки, активна міжнародна трудова мігра
ція, поява можливості для українських
громадян виїзду за кордон тощо. На пер
шому місці серед внутрішніх факторів
залишається скрутне економічне стано
вище. Фемінізація бідності сприяє по
шуку будьяких заробітків, навіть без
врахування можливих негативних
наслідків. Дослідники з різних країн
помітили, що в цій ситуації жінки швид
ше погоджуються на роботу, що не
відповідає їх рівню освіти і кваліфікації,
у той час, як чоловіки в подібній ситу
ації вагаються. Зростає кількість родин,
де жінки є головними годувальницями,
на чиї плечі лягає відповідальність за
всю родину. Але якщо 5–8 років тому
головним чинником бідності було без
робіття, то сьогодні і жінки, і експерти
наголошують не стільки на безробітті як
причині бідності, скільки на дуже низь
ких заробітках, які не дотягують до межі
бідності навіть за висококваліфіковану
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працю (лікарі, медичні працівники,
вчителі, серед яких абсолютна більшість
– жінки), наслідком чого стає бідність і
безвихідь. Спостерігається унікальне
явище обвального зниження рівня жит
тя тієї частини населення, що за світо
вими стандартами відноситься до “се
реднього класу”. Все це штовхає грома
дян на пошук роботи за межами Украї
ни. Тим часом найбільш доступною для
українських жінок сферою заробітку за
кордоном є сексуальна індустрія, при
чому в нелегальному її варіанті. Безпо
середнє спілкування з жінками, які ба
жають їхати працювати за кордон, і з
тими, хто повернувся відтіля, свідчить,
що негативну роль у поширенні торгівлі
людьми в Україні, як і раніше, відіграє
недостатня поінформованість українсь
ких громадян щодо можливостей пра
цевлаштування за кордоном, а також
про наслідки нелегального перебуван
ня там.
Неефективність політичних та еко
номічних перетворень в державі, корум
пованість чиновників, декларативність
соціальної політики, зростання прірви
між верхами та абсолютною більшістю
населення, нездійсненність романтич
них мрій перших років незалежності
призвели до появи ще одного фактору –
невіри в позитивні зміни в країні.
Складність ситуації полягає в тому, що
молоді люди не бачать перспектив для
життя та реалізації в українському
суспільстві. Батьки не бачать перспек
тив для своїх дітей. Вища освіта не стає
запорукою нормального забезпеченого
життя. Виїзд за кордон розглядається як
умова не тільки вирішення тимчасових
фінансових проблем родини, але і як
стратегія життєвого шляху для молодо
го покоління. Зрозуміло, що інфор
маційні кампанії в цьому випадку не
можуть розглядатися у якості методу
протидії, необхідні суттєві зміни в уп
равлінні соціальними та політичними
процесами в суспільстві.
Ситуація ускладнюється тим, що
процес міграції починає швидко става
ти криміногенним, оскільки легальних
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можливостей виїхати працювати за кор
дон замало для усіх бажаючих. Крім
того, серед факторів, що негативно впли
вають на поширення торгівлі людьми,
фахівці все частіше відзначають поси
лення загальної криміналізації суспіль
ства. “Бідність, неможливість праце
влаштування й освіти через корумпо
ваність майже всіх сфер життєдіяль
ності є одним з головних чинників за
лучення до кримінального бізнесу вели
кої кількості людей. І насамперед це
стосується підліткової частини населен
ня України, яка розуміючи батьківську
неспроможність забезпечувати родину
належним чином, у багатьох випадках
стає на шлях учинення злочинів” [5,
с. 91–92].
У групі правових чинників також
відбулися певні зміни. Прийнятий закон
проти торгівлі людьми, але відсутня ре
ально працююча системи захисту потер
пілих від торговців живим товаром в Ук
раїні. Відсутній закон про соціальний за
хист українських громадян за кордоном.
Причини торгівлі людьми потрібно
шукати і в існуванні зовнішніх чин
ників, серед яких слід відзначити
відкриття кордонів, що спрощує мож
ливості для туризму і пошуку роботи;
інтернаціоналізацію тіньової економі
ки; формування міжнародних кримі
нальних об’єднань; зростання різниці
між багатими і бідними країнами; ло
яльне до проституції законодавство ба
гатьох країн світу; глобалізацію еконо
міки та міграції. І тут абсолютно зрозу
міло, що ліквідувати ці глобальні чин
ники складно, практично неможливо.
Але потрібно їх вивчати, розуміти, щоб
враховувати у діяльності з протидії
торгівлі людьми.
Важливим чинником, який сформу
вався та виявися вже на початку нового
століття, є наявність так званої соціаль
ної мережі за кордоном. За даними дос
лідження Міжнародної організації
праці, у більшості мігрантів як благо
получних, так і жертв торгівлі людьми,
за кордоном працює хтось із родичів чи
близьких друзів, що сприяє поінформо

ваності про можливість працевлашту
вання за кордоном, значно полегшує
процес виїзду[2]. Найбільше ризикують
стати потерпілими від торгівлі людьми
ті, хто виїжджає в далеке зарубіжжя з
метою нелегального працевлаштування
через посередника, який бере на себе
фінансування поїздки – оформлення
візи і закордонного паспорта, покупку
квитків. Ці грошові витрати є додатко
вим мотивуючим фактором, що не доз
воляє людям відмовитися від поїздки у
випадку виникнення сумнівів у її без
пеці, вони ж стають і причиною того, що
мігранти не можуть добровільно зали
шити роботу, тому що повинні поверну
ти борги [2].
Досвід роботи правоохоронних
органів та неурядових організацій по до
помозі потерпілим від торгівлі людьми дає
можливість зробити таке узагальнення
щодо громадян, які попадають до рук
торговців людьми, та розподілити їх на
наступні категорії: 1) жінки, які виїхали
за кордон за власним бажанням, з метою
працевлаштування і здогадувалися, що
будуть займатися проституцією, але на
далі стали жертвами торговців людьми;
2) переважно жінки, але й чоловіки, котрі
виїхали за кордон за власним бажанням,
з надією працевлаштуватися у сфері по
слуг або розвагі т. ін., але надалі стали
жертвами торговців людьми; 3) ті, котрі
виїхали за кордон за власним бажанням,
але, будучи обманутими ще на території
України, надалі стали жертвами тор
говців людьми, потрапивши в кабальні
умови праці та життя; 4) ті, котрі стали
потерпілими від торгівлі людьми на те
риторії своєї країни і були вивезені за
кордон проти своєї волі, шляхом заляку
вання і т. ін. [4].
Торгівля живим товаром як асоці
альне, кримінальне явище має особ
ливість пристосовуватися до нових
умов життя, міняти свої форми і методи
залежно від економічної і соціальної
ситуації у кожній конкретній країні і у
світі взагалі. Тому з часом в торгівлі
людьми з’являються нові тенденції. Під
час опитування, яке проводилося в 2003
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р. Державним інститутом проблем сім’ї
та молоді на замовлення Державного
комітету України у справах сім’ї та мо
лоді (нині Міністерство у справах сім’ї,
дітей та молоді), усі опитані експерти
одностайно відмічали наявність ево
люції в ситуації з торгівлею людьми в
Україні, зростання масштабів пробле
ми. “Певна еволюція відбувається, зок
рема змінюються методи та підходи зло
чинних угруповань, методи вербування,
групи ризику. Коли почалася широка
інформаційна кампанія, почали вербу
вати людей з невеликих міст, де рівень
інформованості набагато нижчий” [7].
Зміни мають наступні прояви:
1. Потерпілими від торгівлі людьми
стають і чоловіки.
2. Усе менше жінок у віці до 35 років,
а більше молодих – 15–19 років виво
зяться для роботи у сексіндустрії, що
свідчить про тенденції до омолодження
сексбізнесу і дитячого рабства. З’яв
ляється інформація про факти торгівлі
дітьми.
3. Торговці висувають більше вимог
до “якості товару”.
4. Все більше з’являється потерпілих
від торгівлі людьми, які використовува
лися не в сексбізнесі, а експлуатували
ся в домашньому господарстві, на на
півлегальних та нелегальних мануфак
турах та фабриках. Їх вік 30–50 років.
5. Нові місця пошуку товару. Тор
говці переходять до вербування у
сільську місцевість.
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6. Більш завуальованим та законс
пірованим є вербування. Вербувальни
ки беруть на себе більше роботи: вони
знаходять людей, самостійно оформля
ють їм документи, самі перевозять їх че
рез кордон і передають до рук покупцеві
за кордоном, одержуючи відразу гроші.
Раніше вербувальники лише набирали
людей і оформляли документи – по
дальші функції виконували інші зло
чинці. У такій ситуації вербувальники
часто не одержували обіцяні їм гроші.
7. Поширюється внутрішня торгів
ля з метою втягнення до порнобізнесу
та проституції дітей, в тому числі на за
мовлення іноземців.
8. Змінюються форми торгівлі
людьми, шляхи вивезення, зростають
масштаби проблеми.
Це є свідченням недостатньої ефек
тивності правової та організаційної про
тидії торгівлі людьми в Україні. Хоча
українське законодавство передбачає
досить суворе покарання за торгівлю
людьми, однак, зважаючи на те, що за
лишається мотивація у людей для виїз
ду за кордон і високі прибутки у тих, хто
вивозить, найближчим часом, поки не
запрацюють міжнародні механізми,
передбачені Конвенцією ООН, змін не
відбудеться. Саме тому мають бути
сформовані національні стратегії про
тидії, що базуються на глибокому ро
зумінні проблеми торгівлі людьми та її
динаміки у суспільстві.
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Abstract. TRAFFIC IN PEOPLE AS ONE OF THE MOST BURNING PROBLEMS OF
THE PRESENT (SOCIAL AND LEGAL ANALYSIS) The author of the article
analyses the reasons of appearance and spreading of such as people’s trade in the
world and in Ukraine in particular. He looks throw the ways of people’s prevention
of people’s hitting into slowery and ways of fighting with this kind of criminal.
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