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Національний механізм взаємодії суб’єктів,
які здійснюють заходи у сфері протидії

торгівлі людьми: мета створення 
та способи реалізації 

Торгівля людьми – одна з най-
більш актуальних проблем сучасно-
сті. Жертвами сучасних форм рабства
в усьому світі щорічно стають мільйо-
ни людей. У 2011 р. українські право-
охоронці зареєстрували 197 злочи-
нів, пов’язаних із торгівлею людьми
(ст. 149 КК України). При цьому 
63 з них були поєднані зі злочинною
діяльністю щодо малолітнього, або
організованою групою, або з застосу-
ванням насильства. Таку офіційну ста-
тистику наводить Міністерство внутріш-
ніх справ України [1]. Взагалі необхід-
но зазначити, що кількість зареєстро-
ваних правоохоронними органами
злочинів цього виду постійно зростає.
Як наголошує заступник Генерально-
го прокурора України Г. П. Середа, за
останні двадцять років майже сто
тисяч українців стали жертвами тор-
гівлі людьми [2, с. 5]. Тому цілком об-
ґрунтовано, що протидія цьому явищу –
важливий напрям сучасної криміналь-
но-правової політики.

Метою нашого дослідження є проб-
лема, пов’язана з правовою регламен-
тацією діяльності суб’єктів протидії
торгівлі людьми в межах Національ-
ного механізму взаємодії, визначенням
та аналізом мети створення такого ме-
ханізму та процедурою її реалізації.

Суттєвий внесок у дослідження
проблеми торгівлі людьми зробили
Ю. В. Баулін, В. І. Борисов, В. В. Голіна,
І. М. Даньшин, С. Ф. Денисов, К. Б. Лев-
ченко, Б. В. Лизогуб, В. М. Куц, В. А. Ко-
зак, О. В. Наден, А. М. Орлеан.

Основу правового регулювання
протидії торгівлі людьми в Україні
утворює Закон України «Про проти-
дію торгівлі людьми» (далі – Закон)
[3]. Цей законодавчий акт визначає
організаційно-правові засади протидії
торгівлі людьми, гарантуючи гендер-
ну рівність; основні напрями дер-
жавної політики та засади міжна-
родної співпраці у цій сфері; повно-
важення органів виконавчої влади;
порядок установлення статусу осіб, які
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постраждали від торгівлі людьми;
порядок надання допомоги таким 
особам.

Закон також регламентує ство-
рення, способи реалізації та основні
засади Національного механізму взає-
модії суб’єктів, які здійснюють захо-
ди у сфері протидії торгівлі людьми 
(далі – Національний механізм взає-
модії).

Відповідно до положень ч. 1 ст. 13
Закону мета створення Національного
механізму взаємодії полягає в: 1) ефек-
тивній допомозі особам, які постраж-
дали від торгівлі людьми; 2) захисті
осіб, які постраждали від торгівлі
людьми.

Розгляньмо кожний зазначений
вище елемент мети створення Націо-
нального механізму взаємодії окремо.

Під ефективною допомогою осо-
бам, які постраждали від торгівлі лю-
дьми, слід розуміти сукупність законо-
давчих або інших заходів, які можуть
бути необхідні, для фізичного, психо-
логічного і соціального відновлення
жертв таких злочинних дій.Така допо-
мога охоплює щонайменше:

– рівень життя, достатній для під-
тримання їхнього існування, через такі
заходи, як: належне та безпечне житло,
психологічна й матеріальна допомога;

– доступ до швидкої медичної до-
помоги;

– послуги з письмового і усного
перекладу, коли потрібно;

– поради та інформування, особли-
во стосовно їхніх законних прав і
послуг, що їм можуть бути надані,
мовою, яку вони розуміють;

– допомогу у представленні і вра-
хуванні їхніх прав та інтересів на відпо-
відних стадіях кримінального процесу
проти порушників;

– доступ до освіти для дітей.
Відповідно до положень Конвен-

ція Ради Європи про заходи щодо про-
тидії торгівлі людьми [4] Україна:

– надає необхідну медичну або іншу
допомогу жертвам, які на законних
підставах проживають на її території,

не мають адекватних ресурсів і потре-
бують такої допомоги;

– запроваджує правила, за якими
жертвам, які на законних підставах
проживають на її території, дозволяє-
ться доступ до ринку праці, професій-
ної підготовки та освіти;

– вживає заходів, коли це потріб-
но і на умовах, визначених її націо-
нальним законодавством, для спів-
праці 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
допомогу жертві надають, не ставля-
чи за умову її бажання виступати в
ролі свідка;

– забезпечує надання послуг на
основі взаємного погодження та інфор-
мування, приділяючи належну увагу
особливим потребам людей у вразли-
вому становищі і правам дітей стосов-
но житла, освіти та належної охорони
здоров’я.

Наступний складовий елемент ме-
ти створення Національного механізму
взаємодії – захист осіб, які постраж-
дали від торгівлі людьми. Ця діяльність
передбачає таке:

– допомогу особам, які постражда-
ли від торгівлі людьми, в поверненні 
в Україну;

– надання таким особам медичної,
психологічної та юридичної допомоги;

– створення та організацію діяль-
ності реабілітаційних центрів для
потерпілих від торгівлі людьми;

– розшук зниклих осіб за кордоном;
– організацію та проведення семі-

нарів для спеціалістів різних галузей з
питань торгівлі людьми.

Положення ч. 2 ст. 13 Закону на-
голошують на процедурі реалізації
заходів протидії торгівлі людьми.
Вона складається з таких етапів:

– встановлення потреб особи, яка
постраждала від торгівлі людьми;
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– пошук органів чи закладів, що
можуть задовольнити ці потреби.

Під потребами особи, яка постра-
ждала від торгівлі людьми, розуміють:

– потребу в тимчасовому притулку
та забезпеченні харчуванням у закладах
допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми;

– потребу в матеріальній допомозі;
– потребу в правовій допомозі;
– потребу в медичній та медично-

консультативній допомозі;
– потребу в психологічній допомо-

зі у вигляді психопрофілактичних,
психодіагностичних, психокорекцій-
них заходів і психологічного консуль-
тування, а також соціально-педагогічній
допомозі;

– потребу в пошуку сімей постра-
ждалих дітей або влаштуванні їх у
встановленому порядку у спеціалізо-
вані заклади для дітей;

– потребу в отриманні освіти, ква-
ліфікації або перекваліфікації;

– потребу у працевлаштуванні на
постійну або тимчасову роботу;

– потребу в самозайнятості;
– потребу в поверненні до країни

походження (для іноземців чи осіб без
громадянства).

Що ж до органів і закладів, що
можуть задовольнити визначені нами
раніше потреби особи, яка постраж-
дала від торгівлі людьми, то в цьому
випадку мова йде про суб’єкти, які
здійснюють заходи у сфері протидії
торгівлі людьми. У ст. 5 Закону визна-
чено такі суб’єкти: Кабінет Міністрів
України, центральні органи виконав-
чої влади, місцеві органи виконавчої
влади, закордонні дипломатичні уста-
нови України та заклади допомоги
особам, які постраждали від торгівлі
людьми. Але, розуміти положення ч. 2
ст. 13 Закону треба набагато ширше,
ніж просто як суб’єктів, що здійсню-
ють заходи у сфері протидії торгівлі
людьми.

Органами чи закладами, що задо-
вольняють потреби жертви торгівлі
людьми, в Україні є: Міністерство

соціальної політики; Міністерство внут-
рішніх справ; Міністерство закордон-
них справ; Міністерство юстиції; Міні-
стерство охорони здоров’я; Міністер-
ство освіти і науки, молоді та спорту;
Міністерство закордонних справ; Ад-
міністрація Державної прикордонної
служби; Державна міграційна служба;
Державна служба зайнятості; інші
центральні органи виконавчої влади;
Служба безпеки;Рада міністрів АР Крим,
обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації; заклади
допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми; заклади охорони
здоров’я; органи місцевого самовря-
дування; міжнародні, громадські орга-
нізації, фізичні та юридичні особи.

Названі вище органи і заклади є
суб’єктами Національного механізму
взаємодії у сфері протидії торгівлі
людьми. Тому Закон у п. 1 ч. 2 ст. 13
вказує, що Національний механізм
визначає суб’єкти, які задовольняють
потреби осіб, постраждалих від тор-
гівлі людьми.

Потреба в тимчасовому притулку
та забезпеченні харчуванням реалізує-
ться 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 соціаль-
но-психологічної реабілітації дітей та
притулках для дітей.

На реалізацію потреби в мате-
ріальній допомозі, потреби у праце-
влаштуванні на постійну або тимчасо-
ву роботу та потреби у самозайнятості
спрямовано діяльність Державної служ-
би зайнятості. У межах своєї компе-
тенції вона: сприяє працевлаштуванню
та зайнятості осіб, які постраждали
від торгівлі людьми, а також надає
послуги з професійної підготовки,
перепідготовки, підвищення кваліфі-
кації та професійної орієнтації; сприяє
вирішенню питань щодо надання осо-
бам, які постраждали від торгівлі
людьми, матеріального забезпечення
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з безробіття на підставах і в поряд-
ку, передбачених чинним законо-
давством; за згодою осіб, які постраж-
дали від торгівлі людьми, залучає 
їх до участі в оплачуваних громад-
ських роботах; у підготовці програм
зайнятості населення передбачає захо-
ди зі сприяння працевлаштуванню
осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, забезпечує виконання зазна-
чених програм; здійснює в межах
компетенції інші передбачені законо-
давством повноваження.

Потреби у правовій допомозі
здебільша задовольняє Міністерство
внутрішніх справ України, а саме:
надає допомогу в отриманні паспор-
тів, 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;
гарантує безпеку осіб, визнаних 
потерпілими від торгівлі людьми, свід-
ків та інших осіб, які беруть участь у
кримінальному судочинстві у справах
щодо торгівлі людьми; забезпечує
відновлення прав постраждалих від
торгівлі людьми; здійснює в межах
компетенції інші передбачені законо-
давством повноваження щодо захисту
прав і законних інтересів осіб, які
постраждали від торгівлі людьми.

Міністерство охорони здоров’я за-
довольняє потреби в медичній та
медично-консультативній допомозі:
організовує кваліфіковане обстежен-
ня та лікування осіб, які постраждали
від торгівлі людьми; забезпечує кон-
сультування медпрацівниками в закла-
дах охорони здоров’я осіб, які пост-
раждали від торгівлі людьми; забезпе-
чує вирішення питань із надання
необхідної медичної допомоги інозем-
цям та особам без громадянства, які
постраждали від торгівлі людьми та
перебувають на території України;
рекомендує санаторно-курортне ліку-
вання особам, які постраждали від
торгівлі людьми, у санаторно-курорт-

них закладах системи охорони здо-
ров’я за наявності медичних показань;
здійснює в межах компетенції інші
передбачені законодавством повнова-
ження.

Реалізацію потреби в отриманні
освіти, кваліфікації або перекваліфі-
кації покладено на Міністерство осві-
ти і науки, молоді та спорту, яке забез-
печує підготовку програм соціальної
та психологічної реабілітації учнів і
студентів, які постраждали від торгів-
лі людьми; забезпечує роботу психо-
логічної служби у системі освіти з діть-
ми дошкільного, шкільного віку та
студентами з осіб, які постраждали 
від торгівлі людьми; контролює від-
відування постраждалими особами
навчальних закладів; сприяє залучен-
ню учнів і студентів, які постраждали
від торгівлі людьми, до громадської та
гурткової роботи в загальноосвітніх,
позашкільних, професійно-технічних
та вищих навчальних закладах; орга-
нізовує навчання фахівців органів,
служб, установ, закладів для дітей, а
також осіб, які постійно контактують
з дітьми у сферах освіти, галузях спор-
ту, культури та відпочинку, з питань
виявлення та надання допомоги дітям,
які постраждали від торгівлі людьми;
надає консультації особам, які постра-
ждали від торгівлі людьми, щодо реа-
лізації ними права на освіту та сприяє
реалізації такого права; здійснює в
межах компетенції інші передбачені
законодавством повноваження.

Забезпечення потреби у повер-
ненні до країни походження (для іно-
земців чи осіб без громадянства) 
здійснює Державна міграційна служ-
ба. В межах своїх повноважень цей 
орган здійснює оформлення і видачу
іноземцям та особам без громадян-
ства документів для тимчасового
перебування або постійного прожи-
вання в Україні, а також виїзду за її
межі, студентських квитків студентам
із іноземців та осіб без громадян-
ства, які постраждали від торгівлі
людьми; здійснює заходи щодо репат-
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ріації іноземців та осіб без громадян-
ства, які постраждали від торгівлі
людьми.

При цьому необхідно належним
чином ураховувати потреби жертви 
в безпеці та захисті.

Протидія торгівлі людьми як
складному протиправному явищу, що
до того ж сприяє поширенню інших
тяжких злочинів, вимагає передусім
поєднання зусиль державних органів,
спрямованих на підвищення ефектив-
ності організації та взаємодії між ними.

Чіткий розподіл функцій і повно-
важень органів державної влади має
забезпечувати упорядкованість і узго-
дженість дій у структурі загальнодер-
жавного механізму протидії торгівлі
людьми.

Слід зазначити, що ефективність
діяльності, спрямованої на протидію
торгівлі людьми, перебуває в нероз-
ривному зв’язку з питанням тісної
взаємодії державних органів у зазна-
ченій сфері. Крім того, протидія цьому
негативному явищу вимагає комплекс-
ного підходу через об’єднання зусиль
громадських організацій та урядів, на
рівні відповідних державних органів
країн, з яких вивозяться потерпілі,
і тих держав, куди їх доправляють для
подальшої експлуатації. Практика
діяльності державних органів вимагає
активного пошуку способів удоскона-
лення такої взаємодії.

У рамках цього окреслено основні
напрями взаємодії суб’єктів протидії:

– інформаційне забезпечення орга-
нів влади та управління з питань, по-
в’язаних із торгівлею людьми;

– профілактика причин і умов, що
сприяють торгівлі людьми;

– участь у міжвідомчих профілак-
тичних операціях, спрямованих на
виявлення й попередження фактів
залучення, переміщення через дер-
жавний кордон або транзитного пере-
везення територією України потен-
ційних жертв торгівлі людьми;

– контроль за міграційними про-
цесами в межах компетенції, визначе-

ної українським законодавством у
сфері протидії торгівлі людьми;

– підготовка пропозицій щодо
вдосконалення законодавства Ук-
раїни у сфері протидії торгівлі 
людьми.

У цій сфері вирізняють основні
форми взаємодії органів державної
влади, а саме: взаємне інформування,
проведення спільних нарад, занять,
інструктажів, консультування, спіль-
не планування, спільне проведення
конкретних заходів із залученням
сил і засобів взаємодіючих органів,
підрозділів тощо.

Національним координатором у
сфері протидії торгівлі людьми по-
становою Кабінету Міністрів України
№ 29 від 18 січня 2012 р. визначено
Міністерство соціальної політики Ук-
раїни [5].

Під основними засадами Націо-
нального механізму взаємодії необхід-
но розуміти:

– взаємне інформування суб’єктів
з обов’язковим дотриманням принци-
пу конфіденційності про злочини тор-
гівлі людьми, передумови та причини
торгівлі людьми, методи, що викори-
стовують торгівці людьми, необхідну
допомогу особам, які постраждали від
торгівлі людьми;

– спільне розроблення програм,
планів протидії торгівлі людьми;

– спільну організацію заходів із
протидії торгівлі людьми.

Основні риси координації як особ-
ливої процедурної форми управління
протидією торгівлі людьми:

– змістом координації є узгоджен-
ня, себто такий організаційний вплив,
де у процесі управління застосовуєть-
ся специфічний комбінований метод,
який складається на різних стадіях з
пропорційно дозованих переконання,
примусу і дозволу;

– для всіх наявна єдина стратегічна
мета – мінімізація, нейтралізація, усу-
нення причини та умов торгівлі людь-
ми, зниження рівня такої злочинності
до певного рівня;
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– узгодження дій здійснюється
лише в межах вирішення спільних
для органів, установ і організацій за-
вдань протидії торгівлі людьми,
оскільки в цьому випадку є функ-
ціональний взаємозв’язок між ни-
ми; специфічні для кожного органу
функції предметом координації бути
не можуть, тому що їх здійснення
входить до компетенції окремого
суб’єкта;

– дії суб’єктів протидії торгівлі
людьми узгоджуються за метою, міс-
цем, строком виконання та планом з
урахуванням компетенції кожного
органу;

– суб’єкти протидії торгівлі людьми
є самостійними у вирішенні тактич-
них питань;

– між ними налагоджено рівноправ-
ні зв’язки у процесі координації;

– обмін передовим досвідом діяль-
ності у сфері протидії торгівлі людьми.

Отже, можна дійти такого ви-
сновку:

– метою створення Національного
механізму взаємодії є ефективна
допомога особам, які постраждали від
торгівлі людьми, та їх захист. Це
положення регламентовано ст. 13
Закону України «Про протидію тор-
гівлі людьми»;

– процедура реалізації заходів про-
тидії торгівлі людьми полягає в уста-
новленні потреб особи, яка постраж-
дала від торгівлі людьми, та визначен-
ня органів і закладів, що можуть їх
задовольнити.
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Фіалка М. І. Національний механізм взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми: мета створення та способи реалізації

У статті на підставі чинного законодавства України зроблено аналіз мети ство-
рення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері
протидії торгівлі людьми та процедури її реалізації.

Ключові слова: мета, протидія, торгівля людьми, механізм взаємодії.
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Фиалка М. И. Национальный механизм взаимодействия субъектов, осущест-
вляющих мероприятия в сфере противодействия торговле людьми: цель создания
и пути реализации

В статье на основании действующего законодательства Украины проведен
анализ цели создания Национального механизма взаимодействия субъектов, кото-
рые проводят мероприятия в сфере противодействия торговли людьми и процеду-
ры ее реализации.

Ключевые слова: цель, противодействие, торговля людьми, механизм взаимо-
действия.

Fialka M. National mechanism of interaction of carrying out measures to combat
trafficking in human beings: the goal of creating and implementing ways

The article, based on current legislation of Ukraine, an analysis of a national objec-
tive mechanism of interaction of carrying out activities in combating human trafficking
and procedures for its implementation.

Key words: goal, opposition, human Trafficking, mechanism of interaction.


