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РЕАЛІЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ВЗАЄМОДІЇ СУБ’ЄКТІВ 
ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАХОДІВ У СФЕРІ ПРОТИДІЇ 

ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ В ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ 

Сьогодні торгівля людьми з використанням інформаційних 
технологій набула транснаціональний характер та створює ре-
альні загрози національній безпеці нашої держави. Якщо досі 
Україна була переважно країною постачання і транзиту живо-
го товару, то на сьогоднішній день спостерігається стрімкий 
розвиток експлуатації дорослої та дитячої праці, продаж дітей, 
людських органів за кордон тощо. Тому актуальність питання 
протидії торгівлі людьми є гострим, а аналіз підходів у забез-
печенні вирішення вказаних глобальних проблем є невідклад-
ним. 

Незважаючи на велику кількість наукових праць з цієї 
проблематики [1, с.41; 2, с.182], з потужним розвитком інфо-
рмаційних технологій, де тісно переплелася кіберзлочинність і 
торгівля людьми (технології забезпечення анонімності за захи-
щеної передачі інформації у мережі, мережні сховища, сайти з 
надання послуг, пов’язаних з торгівлею людьми, електронні 
гроші та платіжні системи і т.д.) форми торгівлі людьми і не-
законні угоди проти особи постійно трансформуються. Це по-
требує наукових пошуків боротьби з кіберзлочинністю і торгів-
лею людьми в Україні. 
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Закарпатська область украй вразлива до такого виду зло-
чинів (один з видів цих злочинів - вербування та незаконне 
переміщення людей) у зв’язку із «зручним» географічним роз-
міщенням на кордонах із Словаччиною, Угорщиною, Румунією 
та Польщею. Тому, особлива увага у нашій області приділяєть-
ся освітній та превентивній діяльності  з цієї проблеми. На 
протязі 2015-2017 років в області реалізовано  проект Пред-
ставництва Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 
«Впровадження національного механізму взаємодії суб’єктів, 
які здійснюють заходи  у сфері протидії торгівлі людьми, в то-
му числі і дітьми, у Закарпатській області» за підтримки Аге-
нтства США з міжнародного розвитку, Канадського Міністерс-
тва закордонних справ, торгівлі і розвитку DFATD [3; 4]. 
Виконавчим партнером цього проекту  була Закарпатська 
громадська жіноча організація «Веста» у партнерстві з Депар-
таментом соціального захисту населення облдержадміністра-
ції, Головним Управлінням Національної поліції в Закарпатсь-
кій області та іншими суб’єктами, які здійснюють заходи з 
протидії торгівлі людьми в Закарпатській області. Проектом 
було визначено  чотири ключові напрями [4]: координація зу-
силь та прийняття місцевого нормативного документу; нав-
чання фахівців державних установ, правоохоронних органів 
та громадського сектору з  надання допомоги постраждалим 
особам; інформаційна кампанія для населення області з про-
блеми торгівлі людьми та можливості отримання допомоги для 
постраждалих; виявлення, перенаправлення та надання допо-
моги постраждалим від торгівлі людьми. 

Під час реалізації проекту було продовжено надання до-
помоги постраждалим від торгівлі людьми, які вже отримали 
статус. Кількість осіб, яким Міністерство соціальної політики 
України встановило статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми в Закарпатській області у період 2015-2017 років 
склало 10 осіб, з яких  9 жінок, 1 чоловік. Загалом, по Закар-
патській області за  2013 - 2017 роки  23 особи отримали ста-
тус особи,  постраждалої від торгівлі людьми [5]. Всі заходи 
проекту сприяли підвищенню спроможності та професійної 
компетентності суб’єктів взаємодії щодо проведення ідентифі-
кації та ефективності  надання допомоги особам, які постра-
ждали від торгівлі людьми. Це забезпечило надання належної 
комплексної допомоги відповідно до вимог чинного законо-
давства суб’єктами національного механізму взаємодії в Зака-
рпатській області [6]. 
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Підсумовуючи вищевикладене, слід наголосити, що тільки 
у тісній співпраці наукових установ, державних органів вла-
ди, громадських організацій, Національної поліції буде забез-
печено удосконалення системи підготовки фахівців у сфері 
протидії торгівлі людьми, а проведення комплексних дослі-
джень виявлення, попередження та розслідування злочинів 
пов’язаних з торгівлею людьми, є гарантією ефективності 
практичної діяльності у цьому напрямку. 
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