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ЯК КВАЛІФІКУЮЧА ОЗНАКА ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

Торгівля людьми є одним з найнебезпечніших злочинів 
проти особи, на протидію якому спрямовані зусилля не тільки 
окремих держав, а і світової спільноти. Зокрема, визначення 
торгівлі людьми дано в Протоколі про попередження та при-
пинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми, та пока-
рання за неї, що доповнює Конвенцію Організації Об'єднаних 
Націй проти транснаціональної організованої злочинності, 
прийнятого резолюцією 55/25 Генеральної Асамблеї від 15 ли-
стопада 2000 року. На національному рівні прийнято Закон 
України «Про протидію торгівлі людьми» від 20.09.2011 № 
3739-VI, а кримінальна відповідальність за торгівлю людьми 
передбачена у статті 149 КК України.  

У науковій літературі питанням кримінальної відповідаль-
ності за торгівлю людьми в цілому та аналізу кваліфікуючих 
ознак цього злочину зокрема присвятили свої роботи 
Ю. В. Александров, О. М. Бандурка, Ю. В. Баулін, 
Т. В. Варфоломеєва, Т. І. Возна, Н. О. Гуторова, І. М. Даньшин, 
В. О. Іващенко, В. А. Козак, М. Й. Коржанський, В. М. Куц, 
Я. Г. Лизогуб, А. А. Музика, О. В. Наден, А. М. Орлеан, 
В. М. Підгородинський, О. В. Пустова, П. П. Сердюк, 
М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко та ін. Проте в умовах зброй-
ного конфлікту такий злочин має свою специфіку, що обумов-
лює необхідність подальших досліджень цього питання. 

На думку представників ООН торгівля людьми, їх неза-
конна експлуатація у зоні збройного конфлікту, перш за все, 
відбувається через підвищену вразливість людей, що рятують-
ся від нього, в результаті повсюдних людських, матеріальних і 
економічних втрат, загального руйнування правопорядку, зо-
середження великої кількості осіб, що перебувають у вразли-
вому становищі, в неофіційних оселях і таборах, та нових або 
більш активних дій озброєних і терористичних груп [1]. Такий 
стан речей, безумовно, є характерним і для територій Донбасу. 
Це пояснюється тим, що люди, які живуть поблизу лінії роз-
межування та на територіях непідконтрольних Україні, позба-
влені можливості задоволення основних потреб повсякденного 
життя та намагаючись їх задовольнити (отримати продукти 
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харчування, роботу, освіту, соціальні виплати, іншу допомогу), 
автоматично попадають в так звану «групу ризику», тобто гру-
пу осіб, які мають уразливий стан пов'язаний із різними 
об’єктивними і суб’єктивними обставинами, відносно яких 
значно легше вчинити акти торгівлі людьми, чим і користу-
ються злочинці.  

До того ж, збільшенню вчинення фактів торгівлі людьми в 
зоні збройних конфліктів сприяє й активна зовнішня іммігра-
ція до сусідніх країн, в яких вимушені переселенці формують 
масив осіб, схильних до ризику стати жертвою торгівлі людь-
ми. Останнє призводить до поширення практик торгівлі в 
державах, що межують з конфліктуючими територіями. Так, в 
останні роки у всіх країнах, де відбуваються збройні конфлік-
ти – Югославії, Іраці, Афганістані, Лівії, Сирії, спостерігається 
збільшення злочинів пов’язаних із торгівлею людьми.  

Слід відзначити, що під час збройних конфліктів зміню-
ються види та способи торгівлі людьми, форми експлуатації, 
злочинці адаптують методи своєї діяльності, з’являються нові 
групи осіб, які стають жертвами торгівлі людьми.  

На відміну від класичних сфер експлуатації людей: для 
жінок це переважно робота хатньої робітниці, ведення дома-
шнього господарства, проституція, порнографія, сфера розваг 
(танцівниці), сільське господарство; для чоловіків - робота на 
будівництві, сільське господарство; для дітей – жебракування, 
порнографія, секс-послуги, робота наркокур'єром тощо, в умо-
вах збройних конфліктів найбільш розповсюдженими форма-
ми торгівлі людьми з метою подальшої експлуатації стають: 

- вербування, переміщення, передача, переховування або 
одержання осіб чоловічої статі з метою поповнення лав особо-
вого складу збройних сил сторін, що беруть участь в конфлікті; 

- використання примусової праці і рабства для задоволен-
ня потреб озброєних груп; 

- сексуальна експлуатація (військова проституція, насиль-
ницька вагітність); 

- втягнення у злочинну діяльність; 
- вилучення органів. 
Крім того, під час збройного конфлікту факти торгівлі 

людьми найчастіше супроводжуються вчиненням інших тяж-
ких протиправних дій, як то сексуальне та гендерне насилля, 
катування тощо, або з погроза застосування таких дій. 
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Збройний конфлікт на Донбасі став каталізатором збіль-
шення фактів торгівлі людьми, що обумовлюється, на нашу 
думку, багатьма факторами, серед яких: 

- складна криміногенна обстановка в зоні конфлікту; 
- послаблення державних інститутів; 
- дисфункція правоохоронних органів в зоні проведення 

АТО; 
- складність правового статусу непідконтрольних Україні; 
- зміна гендерного балансу на окремих територіях; 
- вразливість людей, що проживають поблизу лінії розме-

жування та на територіях непідконтрольних Україні. 
Наявність таких факторів, вимагає від держави вжиття 

невідкладних заходів щодо їх виявлення і усунення з метою 
попередження та припинення фактів торгівлі людьми, наро-
щування національних технічних можливостей в плані бороть-
би з цією категорією злочинів.  

За словами заступника міністра іноземних справ Сергія 
Кісліци: «Україна рішуче підтримує міжнародні зусилля, спря-
мовані на протидію та запобіганню повного спектру порушень 
прав людини і зловживань в умовах збройних конфліктів та в 
постконфліктних ситуаціях. Україна рішуче виступає за вико-
рінення торгівлі людьми, і боротьба проти цього жахливого 
явища серед пріоритетів діяльності українського уряду в галузі 
прав людини» [2]. Одним з таких заходів може стати визнання 
вчинення такого злочину в умовах збройного конфлікту ква-
ліфікуючою ознакою.  

У науковій літературі кваліфікуюча ознака складу злочину 
визначається як передбачена у диспозиції частини статті Осо-
бливої частини КК України ознака, що разом з ознаками осно-
вного складу характеризує кваліфікований (особливо кваліфі-
кований) склад злочину, підвищує ступінь суспільної 
небезпеки злочину та особи, що його вчинила, впливає на ква-
ліфікацію, посилює покарання та виконує функцію диферен-
ціації кримінальної відповідальності [3, с. 316]. На наш погляд 
вчинення злочину в умовах збройного конфлікту цілком відпо-
відає зазначеним ознакам. Тим більше, що досвід застосуван-
ня схожих ознак як обтяжуючих покарання у законодавця 
вже є – у пункті 11 частини 1 статті 67 КК України однією з 
таких обставин визнається вчинення злочину з використан-
ням умов воєнного або надзвичайного стану, інших надзви-
чайних подій. 
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ВЗАЄМОДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ 
З ІНШИМИ ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ 

У СФЕРІ БОРОТЬБИ З КІБЕРЗЛОЧИННІСТЮ 
ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СКЛАДОВИХ СЕКТОРУ БЕЗПЕКИ І ОБОРОНИ 

Реальні прояви кібератак мало прогнозовані, а їх результа-
том є, як правило, значні фінансово-економічні збитки або 
непередбачувані наслідки порушень функціонування інфор-
маційно-телекомунікаційних систем, які безпосередньо впли-
вають на стан національної безпеки і оборони. У зв’язку з цим, 
існуючі загрози вимагають впровадження комплексних захо-
дів, спрямованих на забезпечення кібербезпеки. Варто наголо-
сити на тому, що питання забезпечення кібербезпеки є над-
звичайно актуальними для України. В той же час, у нашій 
державі заходи з протидії викликам і загрозам у зазначеній 


