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ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ 
 

У статті викладені теоретичні узагальнення і пропозиції щодо удосконалення моделі норми, яка встановлює кримінальну відповідальність за торгівлю 
людьми. Проведено порівняльний аналіз законодавства України з законодавством зарубіжних країн, аналіз норм міжнародного права та матеріалів 

судової практики. Встановлено, що рівень розкриття та притягнення до відповідальності за злочин передбачений ст. 149 КК в Україні є дуже низьким, 
а тому зважаючи на досвід зарубіжних країн запропонована нова редакція ст. 149 КК, яка дозволить  її правильно  тлумачити та застосовувати 

відповідним органам. Аналіз наукових робіт українських та зарубіжних вчених, кримінального законодавства України та зарубіжних країн; міжнародно-

правових актів дозволяє стверджувати, що у міжнародній спільноті не існує єдиного погляду щодо визначення поняття торгівлі людьми. Але можна 
виділити наступні ознаки цього діяння, які визнаються більшістю дослідників та правників: головною ознакою є продаж (або інша оплатна передача) 

людини, продаж людини, що призводить до отримання елементів прав власності над нею її покупцем, мета будь-якої експлуатації людини. Зроблені у 

статті висновки можуть бути використані для внесення змін у ст. 149 КК. 
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Постановка проблеми 

Торгівля людьми є однією з актуальних проб-

лем усього світу, зокрема сучасної  України. Це 

явище містить у собі глибокі історичні та етнона-

ціональні корені. Спочатку до торгівлі людьми 

ставилися як до засобу так званого законного 

збагачення, але зараз людське співтовариство 

засуджує дану форму використання людини, що 

дискримінує і принижує її гідність[1]. Сьогодні 

можна простежити що до цього питання віднес-

лися методологічно, доказом цього є висвітлення 

торгівлі людьми в міжнародно-правових актах і 

національних законодавствах. Основними міжна-

родно-правовими актами які регулюють питання, 

що стосуються даного злочину виражені у Прото-

колі про попередження та припинення торгівлі 

людьми, особливо жінками і дітьми, і покарання за 

неї, який доповнює Конвенцію ООН проти 

транснаціональної організованої злочинності 2000 

р, а також Конвенція Ради Європи про заходи 

щодо протидії торгівлі людьми. Ці акти внесли 

суттєвий вплив на криміналізацію даного діяння в 

нашому законодавстві. Комісія ООН з питань 

боротьби з міжнародною злочинністю вважає тор-

гівлю людьми третьою за своїми масштабами ка-

тегорією організованої злочинності, що посту-

пається лише нелегальній торгівлі наркотиками і 

зброєю. За оцінками комісії, щорічні прибутки 

цього транснаціонального бізнесу становлять бли-

зько 12 мільярдів доларів. Нелегальні доходи від 

торгівлі «живим товаром» живлять механізми 

корупції, готуючи сприятливий ґрунт для 

подальшого розвитку нелегального бізнесу та 

виступаючи загрозою підриву існуючих правових 

структур і правоохоронних органів.  

Перші цифри оцінки масштабу проблеми 

з’явилися у звіті Всесвітньої мережі за виживання 

(неурядова організація з офісом у Вашингтоні) у 

1997 році – близько 400 тис. жінок із країн СНД 

були продані в сексуальне рабство з початку 90-х 

рр. Пізніше з’являлися й інші цифри (від 700 тис. 

до 4 млн. осіб у всьому світі у 2001 році.) , але 

однозначно можна відмітити складність ведення 

статистики передусім через латентність цієї 

проблеми[2].  

Визнавши проблему торгівлі людьми як 

загрозу національній безпеці та становленню 

демократичної держави, порушення прав людини 

та кримінальний злочин, Україна включилася в 

процес протидії торгівлі людьми. У кримінально-

му законодавстві серед злочинів проти життя та 

здоров’я особи було закріплено торгівлю 

людьми, яка міститься у ст. 149 КК, а саме 

торгівля людьми або здійснення іншої незаконної 

угоди, об'єктом якої є людина, а так само 

вербування, переміщення, переховування, пере-

дача або одержання людини, вчинені з метою 

експлуатації, з використанням обману, шантажу 

чи уразливого стану особи. Відповідно до статті 3 

Протоколу про попередження та припинення 

торгівлі людьми, особливо жінками й дітьми, та 

покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН 

по боротьбі із транснаціональною організованою 

злочинністю, торгівля людьми визначається як: 

здійснення з метою експлуатації вербування, 

перевезення, передачі, переховування або 

отримання людей шляхом погрози силою або її 

застосування чи інших форм примушування, 

викрадення, шахрайства, обману, зловживання 

владою чи вразливістю становища, або шляхом 

підкупу у вигляді платежів чи вигод для 

отримання згоди особи, котра контролює іншу 

особу[3]. За оцінками експертів, від 3 до 7 млн. 

українських громадян працюють за кордоном, 

зараз ця кількість невпинно зростає, причиною 

цьому є низький рівень життя та невеликі 
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заробітні плати. Абсолютна більшість з цих 

людей влаштована там нелегально, що створює 

умови для експлуатації, порушення прав людини, 

торгівлі людьми[4]. Тому зараз простежується 

поступове поширення даного діяння і саме зако-

нодавець у розрізі кримінального законодавства 

повинен забезпечити ефективність захисту, яка 

буде проявлятись і у тому що відповідна норма 

буде сприйматися однозначно і не буде виникати 

труднощів при її застосуванні.  

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Аналізом  торгівлі людьми у кримінально 

правовому аспекті у  займалося дуже багато 

вчених, серед яких  Ю. В. Александров, О. М. 

Бандурка, Ю. В. Баулін, Т. В. Варфоломеєва, Т. І. 

Возна, В.В. Голіна, Н.О. Гуторова, І. М. Даньшин, 

С. Ф. Денисов, Т. А. Денисова, Л. Д. Єрохіна, В. 

О. Іващенко, В. А. Козак, В. П. Корж, М. Й. 

Коржанський, В. М. Куц, Я. Г. Лизогуб, В. В. 

Лунєєв, А. А. Музика, О. В. Наден, А. М. Орлеан, 

І. Г. Поплавський, Є. Л. Стрельцов, П. П. Сердюк, 

М. І. Хавронюк, С. Д. Шапченко та ін. Вважаю, 

що підвищений інтерес до цієї проблеми виклика-

ний швидким темпом поширення даного злочи-

ну. Зважаючи на судову практику в Україні за 

останні роки  в період з 2015 по 2017 було притяг-

нуто до кримінальної відповідальності за злочин 

передбачений ст. 149 КК – 70 разів. Законодавець 

визначив у ст. 149  КК відповідальність за вчинен-

ня даного злочину, але наявні у статті недоліки 

ускладнюють кваліфікацію злочинних посягань, в 

результаті чого можемо спостерігати те, що окре-

мі  злочинці за вчинення цього злочину залиша-

ються поза буквою закону. 

Мета статті 

Метою цього дослідження є аналіз зміни кри-

мінального законодавства у площині торгівлі 

людьми, співставлення національного законодав-

ства у протидії торгівлі людьми та законодавс-

твами інших країн, а також удосконалення норма-

тивних основ боротьби з цим негативним явищем. 

Виклад основних положень 

Відповідно до ч. 1 ст. 29 Конституції України 

кожна людина має право на свободу. Одним із 

злочинів, які грубо порушують це право, є 

торгівля людьми. Уперше в нашій державі 

кримінальна відповідальність за торгівлю 

людьми була встановлена Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів 

України» у зв'язку з прийняттям Закону України 

«Про внесення змін і доповнень до Кодексу про 

шлюб та сім'ю України» від 24 березня 1998 р. 

Кримінальний кодекс України було доповнено 

статтею 124 з приміткою 1 «Торгівля людьми» 

[5]. Згідно з цією статтею торгівлею людьми виз-

навалось відкрите чи таємне заволодіння люди-

ною, пов’язане із законним чи незаконним пере-

міщенням за згодою чи без згоди особи через 

державний кордон України або без такого для по-

дальшого продажу або іншої оплатної передачі з 

метою сексуальної експлуатації, використання в 

порнобізнесі, втягнення у злочинну діяльність, 

залучення в боргову кабалу, усиновлення в ко-

мерційних цілях, використання у збройних конф-

ліктах, експлуатації її праці. У Кримінальному 

кодексі України, який набрав чинності з 1 вересня 

2001 р., визначення цього злочину було принци-

пово змінено. Відповідно до ст. 149 КК України 

(в редакції 2001 р.) «Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо передачі людини» 

торгівлею людьми визнавалися продаж, інша 

оплатна передача людини, а так само здійснення 

стосовно неї будь-якої іншої незаконної угоди, 

пов’язаної із законним чи незаконним переміщен-

ням за її згодою або без згоди через державний 

кордон України для подальшого продажу чи 

іншої передачі іншій особі (особам) з метою 

сексуальної експлуатації, використання в порно-

бізнесі, втягнення у злочинну діяльність, залучен-

ня в боргову кабалу, усиновлення (удочеріння) в 

комерційних цілях, використання у збройних 

конфліктах, експлуатації її праці [3]. Частиною 

другою ст. 149 КК України (в редакції 2001 р.) 

передбачалася відповідальність за дії, перелічені 

в ч. 1 ст. 149 КК України, вчинені щодо неповно-

літнього, кількох осіб, повторно, за попередньою 

змовою групою осіб, з використанням службо-

вого становища або особою, від якої потерпілий 

був у матеріальній або іншій залежності. У ч. 3 ст. 

149 КК України (в редакції 2001 р.) встановлю-

валася відповідальність за дії, передбачені 

частинами першою або другою цієї статті, вчине-

ні організованою групою або пов’язані з незакон-

ним вивезенням дітей за кордон чи неповернен-

ням їх в Україну, або з метою вилучення у потер-

пілого органів чи тканин для трансплантації чи 

насильницького донорства, або якщо вони 

спричинили тяжкі наслідки [6]. Згодом у 2006 р. 

законодавцем були внесені зміни у ст. 149 КК 

України (в редакції 2001 р.) Законом України від 

12.01.2006 р. «Про внесення змін до Криміна-

льного кодексу України щодо вдосконалення від-

повідальності за торгівлю людьми та втягнення в 

заняття проституцією». Відповідно до ст. 149 КК 

України (в редакції від 12.01.2006 р.) «Торгівля 

людьми або інша незаконна угода щодо людини» 

кримінально караним визнається торгівля людь-

ми або здійснення іншої незаконної угоди, об’єк-

том якої є людина, а так само вербування, перемі-

щення, переховування, передача або одержання 
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людини, вчинені з метою експлуатації, з викорис-

танням обману, шантажу чи уразливого стану 

особи. Відповідальність за вербування, перемі-

щення, переховування, передачу або одержання 

малолітнього чи неповнолітнього за цією статтею 

має наставати незалежно від того, чи вчинені такі 

дії з використанням обману, шантажу чи уразли-

вого стану зазначених осіб, або із застосуванням 

чи погрозою застосування насильства, викорис-

тання службового становища, або особою, від 

якої потерпілий був у матеріальній чи іншій 

залежності [7].  

Основним безпосереднім об'єктом цього 

злочину є воля і гідність людини. Його додатко-

вим факультативним об'єктом можуть виступати 

здоров'я людини, встановлений порядок здійс-

нення службовими особами своїх повноважень, 

встановлений порядок перетинання державного 

кордону України порядок здійснення службовими 

особами своїх повноважень, встановлений поря-

док перетинання державного кордону України[8]. 

Проаналізувавши КК зарубіжних країн були 

визначені деякі відмінності з КК України, 

наприклад щодо об’єктивної сторони даного 

злочину, у ст. 149 КК України використовується 

словосполучення «торгівля людьми», а у ст. 173 

КК Азербайджанської Республіки, ст. 181 КК 

Республіки Білорусь, ст. 123-1 КК Естонської 

Республіки, ст.ст. 128, 133 КК Республіки 

Казахстан, ст.ст. 240, 241 КК КНР, ст. 147 КК 

Литовської Республіки, ст. 127. 1. КК Російської 

Федерації застосовується «купівля-продаж 

людини». Те що в КК України на відміну від 

міжнародних актів торгівлю людьми було 

визначено як окрему форму злочину, яка відмінна 

від вербування, передачі, перевезення, 

переховування і одержання людини означає, що у 

ст. 149 КК під торгівлею людини слід вважати 

вчинення актів купівлі продажу людей. Отже на 

мою думку потрібно затвердити у диспозиції і 

назві статті поняття «торгівля людьми» як такого 

і тим більше у множині. Можливе розуміння 

торгівлі як певної діяльності, тоді вона 

відноситься до прерогативи продавця.  

Відповідно до ч. 1 ст.11 КК України, злочином 

є суспільно небезпечне діяння (дія або 

бездіяльність), отже юридично правильно за дії, 

пов’язані з торгівлею людьми, відповідальним 

вважати продавця[6]. Але таке розуміння робить  

неможливим притягнення до кримінальної 

відповідальності покупця людини. Це переконує, 

що назва форми прояву суспільно небезпечного 

діяння «торгівля людьми», передбаченого ч. 1 ст. 

149 КК України має підлягти зміні на купівлю-

продаж людини. Також можна звернути увагу на 

те що відповідна частина 1 ст. 149 КК України у 

переліку діянь що складають об’єктивну сторону 

містить наступну помилковість – між діяннями 

передача або одержання людини наявний 

сполучник, що роз’єднує іх «або», який робить 

неможливим однозначне тлумачення диспозиції 

цієї норми і може призвести до труднощів при 

застосуванні цієї норми, через це я вважаю що 

дана помилка повинна бути виключена. 

Особливої уваги підлягає визначення суб’єктив-

ної сторони торгівлі людьми. Виходячи зі ст. 149 

КК України даний злочин може вчинятися лише 

з прямим умислом, адже його вчинення немож-

ливе без бажання та усвідомлення його робити. 

Особливу увагу серед форм даного діяння, а саме 

переміщення, вербування, передача або одержан-

ня  та переховування однією з можливих обов’яз-

кових ознак суб’єктивної сторони є мета-експлуа-

тації людини. Отже наявність мети і свідчить про 

прямий умисел. Мотив як суб’єктивна ознака не 

визначений у ст. 149 КК України на відміну від 

мети, але все ж таки роблячи логічне тлумачення 

цієї норми, можна дійти висновку, що 

корисливий мотив, а саме бажання отримати 

певні блага незаконним шляхом, є обов’язковою 

ознакою цього злочину.  

Висновки 

 На підставі вищезазначеного можна зробити 

висновок, що складнощі застосування ст. 149 КК 

України пов’язані з її  неналежним формулюван-

ням. На мій погляд, до положення цієї статті було 

б доцільно внести поняття «купівля-продаж лю-

дини», а також з метою уникнення неоднакового 

тлумачення норми, законодавець повинен визна-

чити корисливий мотив обов’язковою ознакою 

цього злочину. Виходячи з наведених суджень та 

аналізу, вважаю за необхідне внести відповідні 

пропозиції до кримінального законодавства: 

Стаття 149. Торгівля людьми або інша 

незаконна угода щодо людини 

1. Купівля-продаж людини або здійснення 

іншої незаконної угоди, об’єктом якої є людина, 

вчинені з корисливих мотивів або інших особис-

тих інтересів, а так само вербування, переміщен-

ня, переховування, передача, одержання людини, 

вчинені з метою експлуатації, з використанням 

обману, шантажу чи уразливого стану особи, – 

караються позбавленням волі від трьох до восьми 

років. 
2. Дії, передбачені частиною першою цієї 

статті, вчинені 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 
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іншій залежності, або поєднані з насильством, яке 
не є небезпечним для життя чи здоров'я 
потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства, - 

караються позбавленням волі на строк від 
п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна 
або без такої. 

3. Дії, передбачені частиною першою або 
другою цієї статті, вчинені щодо малолітнього, 
або організованою групою, або поєднані з 
насильством, небезпечним для життя або здоров'я 
потерпілого чи його близьких, або з погрозою 
застосування такого насильства, або якщо вони 
спричинили тяжкі наслідки, - 

караються позбавленням волі на строк від 
восьми до п'ятнадцяти років з конфіскацією 
майна або без такої. 

Примітка. 1. Під експлуатацією людини в цій 
статті слід розуміти всі форми сексуальної експ-
луатації, використання в порнобізнесі, примусову 
працю або примусове надання послуг, рабство 
або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, 
залучення в боргову кабалу, вилучення органів, 
проведення дослідів над людиною без її згоди, 

усиновлення (удочеріння) з метою наживи, при-
мусову вагітність, втягнення у злочинну діяль-
ність, використання у збройних конфліктах тощо. 

2. У статтях 149 та 303 цього Кодексу під 
уразливим станом особи слід розуміти зумовле-
ний фізичними чи психічними властивостями або 
зовнішніми обставинами стан особи, який поз-
бавляє або обмежує її здатність усвідомлювати 
свої дії (бездіяльність) або керувати ними, прий-
мати за своєю волею самостійні рішення, чинити 
опір насильницьким чи іншим незаконним діям, 
збіг тяжких особистих, сімейних або інших 
обставин. 

3. Відповідальність за вербування, 
переміщення, переховування, передачу або 
одержання малолітнього чи неповнолітнього за 
цією статтею має наставати незалежно від того, 
чи вчинені такі дії з використанням обману, 
шантажу чи уразливого стану зазначених осіб або 
із застосуванням чи погрозою застосування 
насильства, використання службового 
становища, або особою, від якої потерпілий був у 
матеріальній чи іншій залежності. 
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Геков М.В. 
ТОРГОВЛЯ ЛЮДЬМИ 
В статье изложены теоретические обобщения и предложения по совершенствованию модели нормы, устанавливающей уголовную 
ответственность за торговлю людьми. Проведен сравнительный анализ законодательства Украины законодательству зарубежных стран, анализ 
норм международного права и материалов судебной практики. Установлено, что уровень раскрытия и привлечения к ответственности за 
преступление, предусмотренное ст. 149 УК в Украине является очень низким, поэтому учитывая опыт зарубежных стран предложена новая 
редакция ст. 149 УК, которая позволит ее правильно толковать и применять соответствующим органам. Анализ научных работ украинских и 
зарубежных ученых, уголовного законодательства Украины и зарубежных стран; международно-правовых актов позволяет утверждать, что в 
международном сообществе не существует единого взгляда относительно определения понятия торговли людьми. Но можно выделить следующие 
признаки этого деяния, которые признаются большинством исследователей и юристов: главным признаком является продажа (или другая платная 
передача) человека, продажа человека, что приводит к получению элементов прав собственности над ней ее покупателем, цель всякой эксплуатации 
человека. Сделанные в статье выводы могут быть использованы для внесения изменений в ст. 149 УК. 
Ключевые слова: торговля людьми, закон, квалификация, преступление, эксплуатация человека. 
 
Hekov M.  
TRAFFICKING IN HUMAN BEINGS 
The article outlines theoretical generalizations and proposals for improving the model of the norm that establishes criminal liability for human trafficking. 
Comparative analysis of the legislation of Ukraine to the legislation of foreign countries, analysis of the norms of international law and materials of judicial 
practice is carried out. It is established that the level of disclosure and prosecution for a crime under Art. 149 CC in Ukraine is very low, so taking into account 
the experience of foreign countries proposed a new version of Art. 149 of the Criminal Code, which will allow it to be correctly interpreted and applied to the 
relevant authorities. Analysis of scientific works of Ukrainian and foreign scientists, criminal legislation of Ukraine and foreign countries; international legal 
acts makes it possible to assert that there is no unified view in the international community regarding the definition of trafficking in persons. But it is possible to 
single out the following signs of this deed, which are recognized by the majority of researchers and lawyers: the main sign is the sale (or other paid transfer) of 
a person, the sale of a person, which leads to the acquisition of elements of property rights over her by her buyer, the goal of all human exploitation. The 
conclusions drawn in the article can be used to make changes in Art. 149 CC. 
Key words: trafficking in human beings, law, qualification, crime, exploitation of a person. 


