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При успішному виконанні перших 4-х фаз стартує майстер 
встановлення, після чого необхідно лише діяти згідно інтерактивних 
інструкцій. Далі необхідно налаштувати його для роботи та власних 
потреб. 
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МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ПРОТИДІЇ  

ГЛОБАЛЬНІЙ ПРОБЛЕМІ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 

 

На сьогодні торгівля людьми досягла великих масштабів, що змушує 
нас говорити про неї, як про глобальну проблему XXI століття і вона 
заслуговує на особливу увагу. Міжнародні організації та уряди різних 
країн активно працюють над створенням програм, нових законів і 
механізмів, які будуть спрямовані на протидію цьому явищу. Ця проблема 
актуальна також з позицій дослідження взаємодії держав, правоохоронних 
органів і міжнародних організацій по боротьбі з торгівлею людьми. 

Проблему протидії торгівлі людьми детально розглядають іноземні 
науковці. Зокрема, це дослідження А. Ароновіц, Г. Тойєрманн, 
Е. Тюрюканової, а також матеріали міжнародних наукових семінарів, 
методичні посібники державних інституцій та міжнародних організацій. 

Факт поширення в XXI столітті явища торгівлі людьми як одного з 
видів транснаціональної злочинної діяльності кинув виклик всій світовій 
спільноті. Заходи боротьби з цим явищем повинні ґрунтуватися на 
комплексному підході і реалізовуватися шляхом консолідації зусиль 
урядових структур, міжнародних організацій. Сьогодні уряди багатьох 
держав і міжнародне співтовариство в цілому зацікавлені вирішенні та 
подоланні даної проблеми. Вперше про явище торгівлі людьми на 
міжнародному рівні було заявлено на конгресі в Лондоні в 1899 році 
[1, с. 117–119]. 

Перші кроки, які були зроблені на міжнародному рівні протидії 
торгівлі жінками неурядовими організаціями, такими як Міжнародна 
федерація проти рабства та Лондонський комітет для виявлення і ліквідації 
торгівлі англійськими дівчатами [2, с. 115]. Діяльність Міжнародного 
католицького союзу також здійснювалась в цьому напрямку. У 1896 році 
було засновано ряд установ для захисту молодих дівчат. Крім цих 
організацій активну діяльність вела англійська Національна організація, 
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вони розглядали торгівлю жінками як кримінальний злочин. Надалі 
співпраця держав продовжилась в рамках діяльності Ліги Націй, де у 1921 
році була прийнята Женевська конвенція про заборону торгівлі жінками. 

Торгівля людьми є сучасною формою рабства, порушенням прав 
людини, що є злочином як проти самої особистості, так і проти держави. 
Це потрібно визнати і карати за вчинення такого злочину законодавчими 
засобами. 

Після Другої світової війни координація міжнародного 
співробітництва держав у боротьбі з торгівлею жінками здійснювалась в 
рамках ООН. У 1949 році резолюцією Генеральної Асамблеї ООН була 
прийнята Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми. 18 грудня 1979 
року була прийнята Конвенція про ліквідацію всіх форм дискримінації 
щодо жінок, яка стала великим поштовхом щодо викорінення 
дискримінації по відношенню до жінок і відкрила великі можливості для 
зміцнення статусу жінки в суспільстві [3, с. 48–53]. На сьогодні на 
міжнародному рівні боротьба з торгівлею людьми здійснюється в рамках 
міжнародних організацій, систему яких очолює ООН, а спеціалізовані 
функції виконує Міжнародна організація кримінальної поліції на основі 
прийнятих міжнародно-правових документів. 

Варто зазначити, що торгівля людьми набула загрозливого характеру 
і вимагає негайних комплексних заходів, спрямовані на захист прав 
людини, які мають бути спрямовані на вдосконалення законодавчих норм, 
вплив на соціально-економічні та морально-психологічні чинники, які 
породжують цю злочинність, взаємодія державної влади, органів місцевого 
самоврядування, національних і регіональних органів по боротьбі з 
торгівлею жінками та дітьми. 

Для вирішення цієї проблеми необхідна координація всіх сил, 
оскільки це проблема комплексного характеру, яка поєднує у собі 
економічні, соціальні, політичні, духовні, культурні та інші чинники. Її 
вирішення має здійснюватися шляхом поєднання різних методів, заходів та 
засобів, адже недостатньо лише одних правових або економічних заходів, 
вони повинні бути підкріпленні іншими. 
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