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Необхідність забезпечення гарантій правомірної діяльності 
захисників – одна з нагальних потреб на сучасному етапі розбудови 
правової держави. Поширеність фактів незаконного втручання в 
діяльність захисників ставить під загрозу систему гарантій прав та свобод 
людини як таку, сприяє поширенню правового нігілізму та викликає 
недовіру до владних інституцій. Відтак, протидія втручанню в діяльність 
захисника, зокрема кримінально-правовими засобами, – вимога часу.  
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ВИЯВЛЕННЯ ОЗНАК ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ 

ТРУДОВОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
 
Україна є країною походження, транзиту та призначення у торгівлі 

чоловіками, жінками та дітьми. Зростає також проблема внутрішньої 
торгівлі людьми. За даними дослідження, проведеного Міжнародною 
організацією з міграції, понад 160 000 українців постраждали від торгівлі 
людьми з 1991 року, що робить Україну однією з основних країн 
походження постраждалих від сучасного рабства в Європі.  

За даними Державної судової адміністрації України, на початок 
2016 року в судах було 22 нерозглянутих кримінальних провадження за 
ст. 149 КК України, упродовж року від правоохоронних органів з 
обвинувальними актами надійшло ще 27 кримінальних проваджень, за 
якими обвинувачувалось в торгівлі людьми 58 осіб, з яких 2 особи 
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вчинили злочин у складі організованої злочинної групи. У 2016 році 
судами було розглянуто 28 кримінальних проваджень, за результатами 
постановлено 26 обвинувальних вироків щодо 28 осіб. Суди під час 
розгляду встановили, що загальна сума шкоди за всіма вироками 
становить 75 тисяч грн.  

Ратифікація Конвенції про транснаціональну злочинність та 
Протоколів до неї зумовлює потребу удосконалення механізмів виявлення 
трудової експлуатації, запобігання виникнення ризиків, оперативного 
реагування правоохоронних органів на повідомлення, надання допомоги 
не лише потерпілим, які мають такий статус в рамках кримінального 
провадження, але й жертвам, які зазнали шкоди від торгівлі людьми, 
однак не надають згоди співпрацювати з правоохоронними органами.  

Одним із джерел інформації щодо вчиненого злочину чи готування 
до нього є аналіз повідомлень, що надходять на національну безкоштовну 
гарячу лінію з протидії торгівлі людьми. У 2016 році цим каналом 
передачі інформації скористалось 15034 осіб: 49,1% мають професійно-
технічну освіту, 42% – вищу, 6,3% – незакінчену вищу, 2% – середню 
освіту, 0,6% – незакінчену середню.  

Оскільки в останні роки торгівля людьми вчиняється переважно з 
метою трудової експлуатації (сексуальна експлуатація на другому місці), 
то серед осіб, що звернулися за допомогою та за консультацією, 
переважають чоловіки (51,6%). Найбільшою групою потерпілих від 
трудової експлуатації є особи від 26 до 35 років.  

Для перевірки легальності роботи посередника з працевлаштування 
за кордоном особи мають можливість звернутися до Міністерства 
соціальної політики України. Господарська діяльність з посередництва у 
працевлаштуванні за кордоном – послуга, яка надається суб’єктами 
господарювання в межах укладених з іноземним суб’єктом/іноземними 
суб’єктами господарювання зовнішньоекономічних договорів 
(контрактів) про надання послуг з посередництва у працевлаштуванні за 
кордоном з метою сприяння укладенню трудового договору (контракту 
наймання) відповідно до заявок іноземного роботодавця щодо вільних 
робочих місць (вакансій), включаючи надання інформаційно-
консультаційних послуг щодо можливостей працевлаштування, 
найменування та місцезнаходження роботодавця, умов і розмірів оплати 
праці тощо. Однак, ця послуга надається міністерством лише з 17 до 
18 години, що не відповідає потребам громадян.  

Повідомлення про вчинення торгівлі людьми можуть надходити від 
місцевих держадміністрацій, оскільки особа, яка вважає себе 
постраждалою від торгівлі людьми, подає за місцем перебування до 
місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу особи, яка 
постраждала від торгівлі людьми.  

Для встановлення статусу дитині, яка постраждала від торгівлі 
людьми, заява подається до місцевої держадміністрації її законним 
представником або особою, якій стало відомо про таку дитину.  
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Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською 
або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.  

Для встановлення ознак злочину варто під час опитування 
встановити: спосіб встановлення першого контакту з особами, які 
займаються вербуванням з метою торгівлі людьми (особистий контакт, 
газетне оголошення, радіо оголошення, реклама в Інтернеті, телевізійна 
реклама, агенція з працевлаштування, туристичне агентство тощо; спосіб 
втягнення особи у процес торгівлі людьми (відвідування друга, родини, 
усиновлення, продаж членом родини, навчання, трудова міграція, шлюб, 
туризм, викрадення, інший спосіб); стать та громадянство осіб, які брали 
участь у вербуванні з метою торгівлі людьми; сфера застосування праці, 
на яку погоджувалася особа у разі прибуття на місце призначення згідно з 
інформацією осіб, які займаються вербуванням з метою торгівлі людьми 
(домашнє господарство, догляд за дітьми, жебрацтво, військова служба, 
робота на підприємстві, у будівельній галузі, гірничо-видобувній 
промисловості, транспортній галузі, ресторанах або готелях, сільське 
господарство, рибальство, надання послуг, навчання, торгівля, зокрема 
дрібна вулична, сфера обслуговування; заробіток; чи примушували особу 
працювати проти її волі та які методи використовувалися для здійснення 
контролю за особою під час її експлуатації  

Як свідчить практика, повідомлення про жертв торгівлі людьми, які 
піддавались трудовій експлуатації, можуть надходити від релігійних 
організацій.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВОСУДДЯ У КРИМІНАЛЬНИХ 

ПРОВАДЖЕННЯХ ЩОДО НЕПОВНОЛІТНІХ 
 
В Україні, як демократичній, соціальній, правовій державі, людина 

визнана найвищою соціальною цінністю, а утвердження і забезпечення 
прав і свобод людини є головним обов’язком держави (ст. 3 Конституції 
України) [1, 4]. У процесі виконання державою даного конституційного 
обов’язку гостро постає проблема забезпечення прав неповнолітніх, які 
опинилися в ситуації конфлікту із законом, адже в таких умовах слід 
враховувати як соціальні, психологічні, психічні, так і правові аспекти. 
Ювенальна юстиція, як єдина система уповноважених органів та установ, 
покликаних здійснювати правосуддя у справах щодо неповнолітніх, а 
також забезпечувати захист прав неповнолітніх на кожному етапі процесу 
притягнення до відповідальності за вчинене правопорушення, до цього 
часу в Україні не сформована [3, 128]. З 2012 року в Україні 


