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У статті аналізуються проблеми протидії торгівлі людьми засо-
бами кримінального права, намічено перспективи вдосконалення за-
конодавства України про кримінальну відповідальність відповідно до 
європейських вимог.  
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В статье анализируются проблемы противодействия торговли 
людьми средствами криминального права, намечаются перспекти-
вы усовершенствования законодательства Украины о криминаль-
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Постановка проблеми. Торгівля людьми є одним з найганеб-
ніших явищ сучасного суспільства і небезпечним злочином, який 
пов’язаний з грубим порушенням прав людини. Цей вид злочину 
часто вчиняється у межах організованої злочинності і, як засвід-
чують експерти Організації Об’єднаних Націй, посідає третє міс-
це за рівнем прибутковості після торгівлі наркотиками та зброєю 
[1, с. 16]. За даними Міжнародної організації праці, кількість 
жертв торгівлі людьми в будь-який момент часу становить 2,4 
млн, а прибуток від цієї діяльності – близько 32 млрд доларів. У 
Європі торгівля жінками й дітьми з метою сексуальної експлуа-
тації приносить щороку 3 млрд доларів й у будь-який момент 
охоплює 140 тис. жертв; щороку новими жертвами стають 70 тис. 
людей [2, с. 57].  

Проблема торгівлі людьми є гострою і для України. Результа-
ти щорічного звіту Державного департаменту США про торгівлю 
людьми у світі, оприлюдненого у червні 2016 р., характеризують 
Україну як країну походження, транзиту та призначення для чо-
ловіків, жінок і дітей, яких піддають примусовій праці та сексуа-
льній експлуатації. Українські жертви піддаються торгівлі людь-
ми з метою сексуальної експлуатації та примусової праці в 
Україні, а також у Росії, Польщі та інших частинах Європи, Ту-
реччині, США, Центральній Азії та на Близькому Сході. Деяких 
українських дітей і дорослих з вразливих груп примушують до 
жебракування.  

Особливо уразливе для експлуатації населення (а це майже 
два мільйони людей), що через конфлікт на сході України, який 
живиться агресією Росії, змушене було змінити місце проживан-
ня. Також дітей примушують до участі в бойових діях. За пові-
домленнями з різних джерел, включно з місією ОБСЄ в Україні, 
сепаратисти вербують дітей віком від 15 до 17 років для участі у 
воєнізованих угрупованнях, де їх навчають застосовувати зброю. 
Згідно повідомлень представників українського уряду, в дитячому 
батальйоні сепаратистів служать навіть 12-річні діти [3, p. 381]. 

Попередження і протидія торгівлі людьми є одним з пріорите-
тів для країн Європейського Союзу (далі – ЄС). Зважаючи на те, 
що політика України спрямована на інтеграцію до ЄС, заслуговує 
на увагу питання гармонізації національного законодавства щодо 
захисту прав людини із законодавством ЄС, у тому числі у сфері 
протидії торгівлі людьми. Особливої актуальності це питання на-
буває у зв’язку з підписанням 2014 р. Угоди про асоціацію між 
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Україною, з однієї сторони, та ЄС, Європейським співтоварист-
вом з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої [4], де 
Сторони поряд з іншим взяли на себе зобов’язання приділити 
увагу співробітництву в боротьбі з торгівлею людьми та зосере-
дитися на спільному запровадженні ефективної і превентивної 
політики щодо протидії цьому явищу, у тому числі стосовно ме-
тодів боротьби з організованими злочинними групами, які здійс-
нюють торгівлю людьми, а також захисту жертв таких злочинів 
(ст. 16).  

Аналіз останніх наукових досліджень. Проблему торгівлі 
людьми з точки зору кримінального права та кримінології розг-
лядали у своїх працях Ю. М. Антонян, О. М. Бандурка, В. І. Бори-
сов, Ф. Г. Бурчак, М. Г. Вербенський, І. М. Даньшин, О. М. Джужа, 
Р. А. Калюжний, І. І. Карпець, В. А. Козак, Я. Г. Лизогуб, 
В. В. Лунєєв, І. І. Митрофанов, Г. М. Міньковський, А. М. Орле-
ан, В. М. Підгородинський, В. В. Сташис, В. Я. Тацій та інші. 
Міжнародно-правові аспекти протидії торгівлі людьми досліджу-
вали науковці А. В. Войціховський, Г. Л. Кохан, Н. В. Плахот-
нюк, О. В. Святун, А. В. Павленко. Разом з тим, потребує пода-
льшої розробки питання гармонізації законодавства України про 
кримінальну відповідальність за торгівлю людьми із законодав-
ством ЄС. 

Постановка завдання. Метою цієї статті є дослідження кри-
мінально-правових механізмів боротьби з торгівлею людьми, які 
діють у рамках Ради Європи та ЄС, і напрацювання на цій основі 
пропозицій щодо вдосконалення вітчизняного законодавства. 

Викладення основного матеріалу. Стаття 1 Угоди про асоці-
ацію встановлює однією з цілей асоціації посилення співробітни-
цтва у сфері юстиції, свободи та безпеки з метою забезпечення 
верховенства права та поваги до прав людини й основоположних 
свобод. Безпосередньо питанням співпраці в указаній сфері прис-
вячений розділ ІІІ Угоди, де з-поміж іншого йдеться про попере-
дження та протидію злочинам, які мають міжнародний характер. 
Зобов’язання Сторін передбачають встановлення кримінальної 
відповідальності за певні види злочинів, а також надання взаєм-
ної допомоги з їх попередження та переслідування злочинців згі-
дно із визначеними стандартами, що переважно закріплені у від-
повідних універсальних міжнародних конвенціях. 

Розділ стосується, зокрема, таких злочинів, як відмивання ко-
штів і фінансування тероризму, торгівля вогнепальною зброєю та 
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незаконний обіг наркотиків, прекурсорів і психотропних речо-
вин, контрабанда, економічні злочини, зокрема злочини у сфері 
оподаткування, корупція, як у приватному, так і в державному 
секторі, підробка документів, кіберзлочини. Окреме місце в цьо-
му переліку займає торгівля людьми. 

Слід зауважити, що стандарт криміналізації злочинів, які по-
лягають у торгівлі людьми, містився у Рамковому рішенні Ради 
ЄС від 19 липня 2002 р. про боротьбу з торгівлею людьми 
(2002/629/JHA) [5]. Стаття 1 Рамкового рішення визначала по-
няття «злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми з метою експлу-
атації їх праці чи сексуальної експлуатації». Також у документі 
встановлювався максимальний термін покарання для злочинців, 
причетних до торгівлі людьми, та передбачалась можливість 
притягнення до кримінальної відповідальності юридичних осіб. 

Проблема торгівлі людьми знайшла своє відображення і в 
прийнятому 22 грудня 2003 р. Рамковому рішенні Ради ЄС про 
боротьбу із сексуальною експлуатацією дітей і дитячою порног-
рафією (2004/68/JHA) [6]. Це рішення спрямовувалося на те, аби 
за допомогою засобів кримінальної відповідальності посилити 
захист дітей і суспільства в цілому від злочинних діянь, 
пов’язаних із сексуальною експлуатацією дитини чи дитячою по-
рнографією. Зазначений документ містив опис ознак відповідних 
злочинів і передбачав санкції, які повинні служити мінімальним 
стандартом кримінальної відповідальності на всій території ЄС. 

Наразі політика ЄС щодо протидії торгівлі людьми регулю-
ється Директивою 2011/36/ЄС Європейського Парламенту та Ра-
ди від 5 квітня 2011 р. про попередження і боротьбу з торгівлею 
людьми та захист жертв, що замінює Рамкове Рішення Ради 
2002/629/JHA [7]. Директива, зокрема, встановлює мінімальні 
норми, що стосуються визначення кримінальних правопорушень 
і санкцій у сфері торгівлі людьми. Відповідно до положень статті 
2 цієї директиви держави-члени вживають необхідних заходів 
для забезпечення караності таких умисних дій, як вербування, 
перевезення, передача, приховування або одержання осіб, у тому 
числі обмін або передача контролю над такими особами, з метою 
подальшої експлуатації. Такі дії можуть вчинятися шляхом пог-
рози застосування або застосування сили чи інших форм приму-
су, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою, без-
порадним станом або шляхом підкупу особи, яка має контроль 
над викраденою особою. 
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Директива 2011/36/ЄС передбачає додаткові форми експлуа-
тації, і таким чином розширює поняття торгівлі людьми, порів-
няно з тим, яке містилося у Рамковому рішенні 2002/629/ЮВС. 
Згідно з положеннями даної Директиви «експлуатація включає, 
як мінімум, експлуатацію проституції інших осіб або інші форми 
сексуальної експлуатації, примусову працю або послуги, у тому 
числі жебрацтво, рабство або практики, подібні до рабства, під-
невільний стан, або експлуатацію злочинної діяльності, або вида-
лення органів». 

Слід зауважити, що Директива ґрунтується на положеннях 
міжнародних актів у сфері боротьби з торгівлею людьми, насам-
перед Протоколу про попередження і припинення торгівлі людь-
ми, особливо жінками та дітьми, і покарання за неї, що доповнює 
Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочин-
ності від 15.11.2000 р. [8], Конвенції Ради Європи про заходи 
щодо протидії торгівлі людьми від 16.05.2005 р. [9]. Україна при-
єдналася до виконання всіх ключових міжнародних актів у відпо-
відній сфері, прийняла Закон про протидію торгівлі людьми [10], 
схвалила Концепцію Державної соціальної програми протидії то-
ргівлі людьми на період до 2020 року [11], здійснила ряд інших 
заходів, спрямованих на протидію цьому явищу. Разом з тим, за-
конодавство України про кримінальну відповідальність за торгів-
лю людьми потребує подальшого вдосконалення та узгодження з 
міжнародними стандартами і правовими нормами ЄС у дослі-
джуваній сфері. 

Кримінальний кодекс України (далі – КК) передбачає відпові-
дальність за торгівлю людьми в ст. 149 [12]. Ця стаття викладена 
в редакції Закону України від 12.01.2006 р. [13] і встановлює 
кримінально-правову заборону торгівлі людьми або здійснення 
іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, вербування, пе-
реміщення, переховування, передачі або одержання людини, 
вчинені з метою експлуатації, з використанням обману, шантажу 
чи уразливого стану особи (ч. 1 ст. 149 КК). При цьому експлуа-
тацією людини у цій статті визнаються всі форми сексуальної 
експлуатації, використання в порнобізнесі, примусова праця або 
примусове надання послуг, рабство або звичаї, подібні до рабст-
ва, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилучення ор-
ганів, проведення дослідів над людиною без її згоди, усиновлен-
ня (удочеріння) з метою наживи, примусову вагітність, втягнення 
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у злочинну діяльність, використання у збройних конфліктах тощо 
(п. 1 примітки до ст. 149 КК). 

Кваліфікуючими та особливо кваліфікуючими ознаками цього 
злочину є вчинення його щодо неповнолітнього або щодо кількох 
осіб, або повторно, або за попередньою змовою групою осіб, або 
службовою особою з використанням службового становища, або 
особою, від якої потерпілий був у матеріальній чи іншій залеж-
ності, або у поєднанні з насильством, яке не є небезпечним для 
життя чи здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства (ч. 2 ст. 149 КК), крім того, вчи-
нення злочинного посягання щодо малолітнього, або організова-
ною групою, або поєднаного з насильством, небезпечним для 
життя або здоров’я потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства, або якщо воно спричинило тяжкі 
наслідки (ч. 3 ст. 149 КК). 

Слід зауважити, що вітчизняні кримінально-правові положен-
ня щодо торгівлі людьми загалом узгоджуються з міжнародними 
стандартами та європейськими вимогами. Разом з тим, відповідні 
норми потребують подальшого вдосконалення з метою їх гармо-
нізації та приведення у відповідність до стандартів, визначених у 
документах Ради Європи та ЄС. Насамперед, потребує уточнення 
зміст об’єктивної сторони злочину, передбаченого ст. 149 КК. 

Законодавець України торгівлю людьми виділив як окрему 
форму злочину, відмінну від таких його форм, як здійснення ін-
шої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, вербування, пере-
міщення, переховування, передача або одержання людини. Це 
означає, що у ст. 149 КК під торгівлею людьми слід розуміти 
власне торгівлю, тобто вчинення актів купівлі-продажу людей 
[14, с. 84]. Між тим, Закон України «Про протидію торгівлі лю-
дьми» визначає поняття торгівлі людьми як «здійснення незакон-
ної угоди, об’єктом якої є людина, а так само вербування, пере-
міщення, переховування, передача або одержання людини» з 
метою експлуатації (ст. 1).  

Слід визнати, що останнє формулювання є більш вдалим. У 
зв’язку з цим вважаємо за доцільне в ст. 149 КК замість поняття 
«торгівля людьми» використати термін «купівля-продаж», відтак, 
записати у диспозиції ст. 149 КК «купівля-продаж або здійснення 
іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина». Варто зазначи-
ти, що подібну пропозицію вже висловлювали у 1999 р. Ю. А. 
Кармазін [15, с. 6] та у 2012 р. І. І. Митрофанов [16, с. 122]. 
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Потребує також розширення перелік способів учинення зло-
чину, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК. Як випливає зі змісту цієї 
норми, вербування, переміщення, переховування, передача або 
одержання людини з метою експлуатації, крім випадків вчинення 
таких дій щодо малолітнього та неповнолітнього (п. 3 примітки 
до ст. 149 КК), можуть вчинятися з використанням обману, шан-
тажу чи уразливого стану особи. Директива 2011/36/ЄС до спо-
собів вчинення правопорушень, котрі стосуються торгівлі людь-
ми, додатково відносить викрадення, шахрайство, підкуп особи, 
яка має контроль над викраденою особою. Визначення торгівлі 
людьми, яке міститься у Законі про протидію торгівлі людьми, 
називає з-поміж способів вчинення торгівлі людьми шахрайство. 
Виходячи з цього, пропонуємо в ч. 1 ст. 149 КК формулювання «з 
використанням обману, шантажу чи уразливого стану особи» за-
мінити на «з використанням обману, шахрайства, шантажу, ураз-
ливого стану людини або шляхом викрадення, чи підкупу особи, 
яка має контроль над викраденою особою». 

Отже, ч. 1 ст. 149 КК слід викласти у такій редакції: «1. Купі-
вля-продаж або 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, шахрайства, шантажу, уразливого стану 
людини або шляхом викрадення, чи підкупу особи, яка має конт-
роль над викраденою особою, – караються позбавленням волі на 
строк від трьох до восьми років». 

З-тим, аби гармонізувати законодавство України про криміна-
льну відповідальність за торгівлю людьми із законодавством ЄС, 
варто конкретизувати поняття експлуатації людини, визначене у 
п. 1 примітки до ст. 149 КК. Зокрема, потребує уточнення фор-
мулювання «примусове надання послуг». Відповідно до поло-
жень Директиви 2011/36/ЄС у це поняття обов’язково входить 
жебрацтво. У контексті даної Директиви під примусом до жебра-
цтва слід розуміти форму примусової праці або послуг, визначе-
них у Конвенції Міжнародної організації праці № 29 про приму-
сову чи обов’язкову працю 1930 р. Таким чином, у випадках, 
коли наявні всі елементи примусової праці чи послуг, експлуата-
ція жебрацтва, в тому числі використання залежної людини, що є 
жертвою торгівлі, для жебракування, підпадає під сферу визна-
чення торгівлі людьми.  
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У зв’язку із зазначеним і виходячи з того, що явище приму-
шування дітей і дорослих з уразливих груп до жебрацтва має мі-
сце в Україні (про це йшлося вище), варто доповнити п. 1 примі-
тки до ст. 149 КК після слів «примусове надання послуг» слова-
ми «у тому числі жебрацтво». Також Директива 2011/36/ЄС 
включає до визначення торгівлі людьми примусові шлюби, що, 
на наш погляд, теж потребує закріплення у цьому ж пункті при-
мітки до ст. 149 КК після слів «усиновлення (удочеріння) з ме-
тою наживи». 

Однією з форм експлуатації людини у ст. 149 КК є втягнення 
у злочинну діяльність. Це поняття означає вчинення комплексу 
дій, пов’язаних з безпосереднім психічним чи фізичним впливом 
на особу з-тим, аби викликати у неї прагнення взяти участь в од-
ному чи кількох злочинах [14, с. 86]. Коли мова йде про втягнен-
ня неповнолітніх у злочинну діяльність, то під таким втягненням 
розуміють певні дії дорослої особи, вчинені з будь-яких мотивів і 
пов’язані з безпосереднім впливом на неповнолітнього з метою 
викликати у нього рішучість взяти участь в одному чи кількох 
злочинах (п. 5 постанови Пленуму Верховного Суду України 
«Про застосування судами законодавства про відповідальність за 
втягнення неповнолітніх у злочинну та іншу антигромадську дія-
льність» від 27.02.2004 р. № 2 [17]).  

Разом з тим, Директива 2011/36/ЄС оперує поняттям «експлу-
атація злочинної діяльності», яке, на наш погляд, точніше відо-
бражає сутність експлуатації людини і торгівлі людьми. Цей тер-
мін передбачає експлуатацію особи для здійснення видів 
діяльності, які підлягають покаранню і мають на меті фінансову 
вигоду (кишенькові крадіжки, крадіжки з магазинів, торгівля на-
ркотиками тощо). Відтак, вважаємо за доцільне у даному кон-
тексті використовувати вираз «експлуатація злочинної діяльнос-
ті» замість «втягнення у злочинну діяльність», у зв’язку з чим 
внести відповідні зміни до п. 1 примітки до ст. 149 КК. 

Підсумовуючи викладене, пропонуємо п. 1 примітки до ст. 
149 КК викласти у такій редакції: «1. Під експлуатацією людини 
в цій статті слід розуміти всі форми сексуальної експлуатації, ви-
користання в порнобізнесі, примусову працю або примусове на-
дання послуг, у тому числі жебрацтво, рабство або звичаї, подібні 
до рабства, підневільний стан, залучення в боргову кабалу, вилу-
чення органів, проведення дослідів над людиною без її згоди, 
усиновлення (удочеріння) з метою наживи, примусові шлюби, 
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примусову вагітність, експлуатацію злочинної діяльності, вико-
ристання у збройних конфліктах тощо». 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Проведе-
ний аналіз стану узгодженості положень КК щодо відповідально-
сті за торгівлю людьми з правовими нормами ЄС показав, що ві-
тчизняне законодавство в цілому відповідає головним 
європейським вимогам, а відтак, і міжнародним стандартам у ві-
дповідній сфері. З метою подальшої гармонізації національного 
законодавства щодо захисту прав людини у сфері протидії торгі-
влі людьми засобами кримінального права із законодавством ЄС 
пропонується: а) вдосконалити зміст об’єктивної сторони злочи-
ну, передбаченого ст. 149 КК, замінивши у диспозиції ч. 1 цієї 
статті поняття торгівлі людьми терміном «купівля-продаж», а та-
кож розширивши перелік способів учинення даного злочину; б) 
передбачити як одну із форм примусового надання послуг при-
мус до жебрацтва (п. 1 примітки до ст. 149 КК); в) віднести до 
експлуатації людини примусові шлюби; г) у п. 1 примітки до ст. 
149 КК замість терміну «втягнення у злочинну діяльність» вико-
ристовувати формулювання «експлуатація злочинної діяльності» 
як таке, що більш точно відображає сутність експлуатації людини 
і торгівлі людьми.  
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У статті розглянуто питання гармонізації законодавства як еле-
менту європейської інтеграції. На прикладі Угоди про асоціацію 
Україна-ЄС здійснено спробу визначити національно-правові про-
блеми, які виникають в Україні на шляху здійснення гармонізації в 
умовах переходу до асоціації з ЄС. 
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