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У статті розглядається проблема неле-
гальної міграції та торгівлі людьми. 
Висвітлено зовнішні причини та внутрішні 
передумови торгівлі людьми. Проаналізо-
вано динаміку чисельності міждержавних 
міграцій населення України за останні роки. 
Зазначено основні тенденції незаконної 
міграції. Окреслено можливі наслідки тор-
гівлі людьми в Україні.
ключові слова: міграція, мігрант, неле-
гальна міграція, нелегальний мігрант, тор-
гівля людьми.

В статье рассматривается проблема 
нелегальной миграции и торговли людьми. 
Освещены внешние причины и внутренние 
предпосылки торговли людьми. Проанали-
зирована динамика численности межгосу-
дарственных миграции населения Украины 

за последние годы. Отмечены основные 
тенденции незаконной миграции. Опреде-
лены возможные последствия торговли 
людьми в Украине.
ключевые слова: миграция, мигрант, неле-
гальная миграция, нелегальный мигрант, 
торговля людьми.

The article deals with the problem of illegal migra-
tion and trafficking in human beings. The external 
causes and internal preconditions of trafficking in 
human beings are highlighted. The dynamics of 
the number of interstate migration of Ukraine in 
recent years has been analyzed. The basic ten-
dencies of illegal migration are marked. The pos-
sible consequences of the trafficking in human 
beings in Ukraine are determined.
Key words: migration, migrant, illegal migration, 
illegal migrant, trafficking in human beings.

Постановка проблеми. В умовах сформованої 
у світі геополітичної ситуації незмінно зростають 
обсяги нелегальної міграції та торгівлі людьми. 
Серед проблем, що постали в Україні в останні 
роки, одна з найскладніших – зростання обсягів 
нелегальної міграції. Це викликає занепокоєння 
насамперед тому, що нелегальна міграція тісно 
пов’язана з різними видами злочинності, зокрема: 
торгівлею людьми, поширенням тероризму, контр-
абандою зброї, наркотиків.

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Причини виникнення міграційних процесів та їх 
можливі наслідки висвітлюються в науковій літе-
ратурі багатьма вченими-економістами А. Кругла-
шовим, Е. Лiбановою, М. Романюком, О. Малинов-
ською, В. Макаром, І. Марковим, В. Трощинським, 
К. Черновою, А. Шевченком. Сьогодні більшість 
наших співвітчизників перебуває за кордоном 
у статусі нелегальних трудових емігрантів і нале-
жить до найбільш дискримінованої та незахи-
щеної категорії іноземців. Торгівля людьми, як 
і нелегальне переправлення мігрантів, становить 
надзвичайно серйозну гуманітарну, економічну 
та міграційну проблему, так само, як і проблему 
транснаціональної злочинності.

Постановка завдання. мета статті поля-
гає у дослідженні сучасних викликів та загроз, 
що спричиняють нелегальні трудові міграції 
та торгівлю людьми як одного з найнегативніших 
явищ сучасного суспільства, а також можливих 
наслідків.

виклад основного матеріалу дослідження. 
Нелегальна міграція та торгівля людьми стала 
викликом світовому співтовариству, масштаби 
й негативні наслідки якого є загрозою міжнародної 
стабільності й сталому розвитку держав. Неле-
гальна міграція має такі самі причини, що й інші 
міграції, але вони є більш глобальними, трагіч-
ними, конфліктними. Саме ці причини змушують 
нелегальних мігрантів ризикувати задля власного 
життя, життя своєї родини, вчиняти правопору-
шення заради покращення свого життєвого стано-
вища, втечі від конфліктів тощо.

Особливістю нелегальної міграції є те, що вона 
може бути як формою міграції, так і її засобом. 
Тобто, в деяких випадках нелегальна міграція 
має кримінальний початок, пов’язаний з наркоти-
ками, тероризмом, переправлянням та продажем 
вогнепальної зброї, торгівлею «живим товаром» 
(людьми) тощо.

Щодо нелегальної трудової міграції, то найчас-
тіше вона здійснюється під виглядом туристичних 
поїздок. До 85% всіх трудових мігрантів виїжджа-
ють за кордон саме туристичними візами (пере-
важно короткостроковими). При цьому, як правило, 
необхідні для цього документи не оформляються, 
а гарантії працевлаштування є вельми сумнівними. 
Але навіть така перспектива не лякає наших гро-
мадян заради заробітку. Дослідження причин неле-
гальної трудової міграції українців показують наяв-
ність низки бюрократичних перепон як в Україні, так 
і в приймаючій країні. Також проблемою «туристич-
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ної» міграції є її пропагування з боку спеціалізова-
них організацій, для яких це основний вид бізнесу 
та значно великий дохід. Дані Інтерполу свідчать, 
що структури, які займаються подібними справами 
у всьому світі заробляють понад 30 млрд дол. 
щорічно. Адже вартість доставки одного нелегалу 
коливається від 3 до 30 тис. дол. [1, с. 82].

Наша держава – це країна, з якої, як правило, 
здійснюється експорт «живого товару» на світові 
ринки – в Туреччину, Італію, Польщу, Іспанію, 
Німеччину, Угорщину, Чехію, Грецію, Російську 
Федерацію, Об’єднані Арабські Емірати, Ізраїль, 
Сполучені Штати Америки та інші країни.

Торгівля людьми з’явилася в Україні, як наслідок 
зростання безробіття, зменшення асигнувань на 
програми соціального захисту, зубожіння населення. 
Низький рівень доходів штовхає громадян на пошуки 
роботи за кордоном навіть без знання мови і право-
вих знань, без кваліфікації, на нелегальних умовах, 
що водночас зумовлює їх перехід до груп ризику.

Достовірно сказати скільки нелегально перебу-
ває іноземців (враховуючи громадян країн СНД) не 
може жодна служба (рис. 1). Офіційна статистика 
посилається лише на ті дані, які надаються регі-
ональними управліннями Міністерства внутрішніх 
справ щодо кількості затриманих нелегалів у ході 
вибіркових та періодичних спец операцій.

У період з 1994 по 2004 роки в Україні мало 
місце від’ємне сальдо зовнішньої міграції, яке 
щорічно складало майже 100 тис. осіб, а почина-
ючи з 2005 року в зовнішніх міграціях населення 
України має місце позитивне міграційне сальдо, 
яке за період 2005-2016 роки становить 224,6 тис. 

осіб. Разом з тим Україна за роки державної неза-
лежності через депопуляційні процеси втратила 
6,5 млн осіб, а в зовнішніх міграційних переміщен-
нях населення втрати склали понад 1 млн осіб.

Щодо нелегальної зовнішньої трудової міграції, 
то вона з України є набагато більшою. Зарубіжним 
роботодавцям вигідно мати справу з нелегаль-
ними трудовими мігрантами, бо особи, які прибули 
в країну з метою заробітку на незаконних підста-
вах, не мають юридичного та соціального захисту. 
Більше того вони змушені погоджуватися на будь-
яку роботу – сезонну, важку і небезпечну, тарифні 
ставки, що встановлюються їм значно нижчі, 
ніж громадянам своєї країни. Зовнішні трудові 
мігранти з України в багатьох країнах вимушені 
працювати продовжений робочий день та за шкід-
ливих умов праці, мають обмежений або зовсім не 
мають доступу до медичної допомоги і соціаль-
ного захисту, незахищені від низької оплати праці, 
професійних травм, хвороб [8].

Зазначене підтверджується статистичними 
даними, наданими Адміністрацією Державної при-
кордонної служби України. Так загальна кількість 
мігрантів, затриманих Держприкордонслужбою за 
спробу незаконного перетинання кордону, зменши-
лася у 1,7 рази (у 2016 році – 1040, у 2015 – 1819). 
Найбільше зменшення спостерігається на кордоні 
з Румунією – у 3,4 рази (у 2016 році – 46, 2015 – 
158) та Угорщиною – у 2,2 рази (у 2016 році – 430, 
2015 – 964).

Основна частка нелегальних мігрантів була 
затримана на кордоні з Угорщиною (41%) та Сло-
ваччиною (23%).
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рис. 1. міждержавні міграції населення україни (1991-2016 рр.)

Джерело: складено з використанням джерела [2]
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Основною категорією незаконних мігрантів 
залишаються громадяни Афганістану (2016 рік – 
181 особа, 2015 рік – 666 осіб) та В’єтнаму (2016 рік – 
108 осіб, 2015 рік – 67 осіб).

Суттєво активізувалися нелегальні мігранти зі 
Шрі-Ланки (2016 рік – 83 особи, 2015 рік – 67 осіб), 
Туреччини (2016 рік – 71 особа, 2015 рік – 37 осіб), 
Індії (2016 рік – 78 осіб, 2015 рік- 0) та Бангладеш 
(2016 рік – 64 особи, 2015 рік – 36 осіб).

Спостерігається зменшення кількості інозем-
ців, затриманих у пунктах пропуску через держав-
ний кордон за порушення правил перебування 
в Україні – на 9% (2016 рік – 1528 осіб, 2015 рік – 
1677 осіб) [3].

В умовах економічної кризи і падіння добробуту 
населення ризики потрапляння в ситуацію торгівлі 
людьми зростають: 21% потенційних трудових 
мігрантів з України погодилися би заради роботи 
в іншій країні перетнути кордон нелегально, пра-
цювати під замком або віддати свій паспорт пра-
цедавцю. За даними аналогічного дослідження 
2011 р. особи, схильні приймати сумнівні пропо-
зиції працевлаштування за кордоном, становили 
14% від загальної кількості потенційних трудових 
мігрантів [4].

Торгівлі людьми сприяє світовий попит на 
дешеву та нелегальну робочу силу. Бідність та від-
сутність економічних можливостей робить жінок 
та дітей потенційними жертвами торгівців людьми, 
пов’язаними з міжнародними злочинними орга-
нізаціями. Торгівля людьми включає в себе осіб, 

які постраждали від «примусових» шлюбів, або, 
яких було продано на ринку праці, наприклад, 
на виробництва, сільськогосподарські плантації 
та принизливу хатню роботу.

До зовнішніх причин торгівлі людьми відносять:
1. Недієва система протидії торгівлі людьми 

у світі (відкриття кордонів; спрощення можливості 
для подорожування; невідповідність міжнародної 
нормативно-правової бази щодо запобігання тор-
гівлі людьми та захисту потерпілих осіб реальним 
умовам, брак механізмів реалізації законів; корум-
пованість відповідальних органів, які забезпечують 
дотримання законності; неузгодженість міграцій-
ної політики з реаліями ринку праці в країнах; фор-
мування міжнародних кримінальних об’єднань; 
інтернаціоналізація тіньової економіки).

2. Попит на торгівлю людьми (обумовлений 
існуванням попиту на низькооплачувану працю, 
працю в галузях, де основне населення не хоче 
працювати через низку причин, зокрема через 
небезпечні умови праці).

3. Наявність можливостей для торгівців людьми 
(фінансові винагороди за торгівлю людьми; без-
карність за вчинення злочинів, мінімальний ризик 
настання негативних наслідків для самих торгів-
ців; відсутність справедливості для потерпілих 
та потенційних жертв, яка дає змогу торгівцям 
маніпулювати своєю безкарністю).

4. Пропозиція, наявність потенційних жертв 
(бідність та економічна нерівність між країнами 
та регіонами; обмеження пропозиції щодо працев-

ВНУТРІШНІ ПЕРЕДУМОВИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
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рис. 2. класифікація внутрішніх передумов торгівлі людьми

Джерело: складено за джерелом [5]
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лаштування всередині своїх країн; наявність війн 
чи збройних конфліктів; відсутність реєстрації при 
народженні, легального статусу та громадянства 
значної частини населення, особливо національ-
них меншин) [5].

Внутрішні передумови торгівлі людьми поділя-
ють на економічні, соціальні, психологічні, інфор-
маційні та правові (рис. 2).

З 2012 р. на виконання Закону України «Про 
протидію торгівлі людьми» надається офіцій-
ний статус особи, яка постраждала від торгівлі 
людьми, що передбачає надання такій особі дер-
жавної допомоги (рис. 3).

Представництво Міжнародної організації 
з міграції в Україні надає допомогу особам, які 
постраждали від торгівлі людьми, з 2000 р. За 
період з січня 2000 року по червень 2016 року 
комплексну реінтеграційну допомогу отримали 
12 186 постраждалих, зокрема: юридичну, медичну, 
психологічну, фінансову, освітню та інші види 
допомоги в залежності від індивідуальних потреб.

Легалізація нелегальних мігрантів, яку в останні 
роки провели ряд країн ЄС, проблему не вирі-
шила. На місця легалізованих робітників, новий 
статус яких дозволив їм знайти легальну та краще 
оплачувану роботу, прийшли нові мігранти. Фак-
тор попиту на дешеву робочу силу залишається 
одним з основних аргументів вербувальників, які 
використовують його для переконання в можли-
вості працевлаштування за кордоном [7].

Для України особливо актуальною є трудова 
експлуатація. Зазвичай постраждалі працюють 
на надзвичайно важких роботах із цілковитим 
порушенням техніки безпеки праці: робота у сіль-
ському господарстві, на будівництві, у промисло-
вості по 16-18 годин на добу, без вихідних, без 
засобів захисту, у поганих соціально-побутових 
умовах. Також виділяють зовнішню (з перетином 
державного кордону) та внутрішню (без перетину 
державного кордону) торгівлю людьми. Однак, 
такі поняття не закріплені законодавчо і торгівлею 
людьми вважається злочин, скоєний як при пере-

тині державного кордону, так і без цього, що не 
є його визначальною характеристикою [5].

За статистикою Міжнародної організації з мігра-
ції 54% жертв торгівлі людьми мають вищу або 
неповну вищу освіту.

Торгівля людьми становить значну суспільну 
небезпеку, негативний вплив цього явища поля-
гає в зруйнуванні суспільної моралі, формуванні 
моральної деградації та відчуженості особис-
тості, втрати родинних зв’язків, небезпечному 
«звиканні» громадської свідомості до негатив-
ного явища, поширенні депресивних синдромів 
та суіцидальних тенденцій, зростанні агресивності 
та жорстокості, поширенні венеричних захворю-
вань, СНІДу. Крім того, торгівля жінками сприяє 
знищенню генофонду нації. В останні роки спо-
стерігається поширення такого явища, як торгівля 
дітьми, з метою їх використання для примусової 
праці, жебракування, сексуальної експлуатації, 
поширення наркотиків та інших форм злочинної 
діяльності.

На жаль, звітність державних органів та між-
народних організацій дає лише побічну характе-
ристику масштабів цього негативного процесу: 
дані Міжнародної організації з міграції та Міністер-
ства соціальної політики характеризують контин-
гент постраждалих, які звернулися до відповідних 
організацій, дані Міністерства внутрішніх справ – 
зареєстровану злочинність, пов’язану з торгівлею 
людьми.

висновки з проведеного дослідження. 
Нелегальна міграція займає вагоме місце у струк-
турі міграційних потоків. Вона є соціально небез-
печним, шкідливим, протизаконним явищем, яке 
реально загрожує економічним інтересам і гро-
мадській безпеці України. Нелегальна міграція 
є однією з причин зростання злочинності, поши-
рення небезпечних захворювань, розвитку під-
пільного ринку праці, виникнення напруженості 
у відносинах між багатьма державами. Україна 
ще не має достатнього досвіду державного регу-
лювання процесів нелегальної міграції. Тому на 

рис. 3. офіційний статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми  
(вересень 2012 р. – червень 2016 р.)

Джерело: складено за джерелом [6]
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сьогодні, перед нами поставлено одне із важли-
вих завдань – продумане розроблення спільних 
з сусідніми країнами комплексних програм про-
тидії нелегальній міграції. Ефективно протидіяти 
зазначеному явищу та торгівлі людьми можна 
лише при використанні системного підходу, за 
умов координованої діяльності всіх зацікавлених 
сторін – державних установ, недержавних органі-
зацій, органів соціального захисту, правових, зако-
нодавчих та міграційних.
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HUMAN TRAFFICKING IN THE CONTEXT OF ILLEGAL MIGRATION:  
CAUSES AND POSSIBLE CONSEQUENCES

The article deals with the problem of illegal migration and human trafficking. The external causes and inter-
nal preconditions of human trafficking are highlighted.

Indicated that illegal migration has a significant importance in the structure of migration flows. It is socially 
dangerous, harmful, illegal phenomenon that really threatens the economic interests and public security. Such 
a migration is one of the causes of rising crime, the spread of dangerous diseases, the development of the 
underground labour market tensions in relations between states.

Human trafficking appeared in Ukraine as a result of rising unemployment, decreasing allocations for the 
social protection programs, and impoverishment of the population. Low income pushes citizens to seek work 
abroad, even without knowledge of language and law knowledge, without qualifications, on illegal terms, which 
simultaneously leads to their transition to risk groups.

The dynamics of the number of interstate migration of Ukraine in recent years is analysed. The basic 
tendencies of illegal migration are marked. The possible consequences of the trafficking in human beings in 
Ukraine are determined.

Trafficking in human beings is a significant social danger, the negative impact of this phenomenon consists 
in the destruction of social morality, the formation of moral degradation and alienation of the individual, the loss 
of family ties, the dangerous «accustoming» of public consciousness to the negative phenomenon, the spread 
of depressive syndromes and suicidal tendencies, increasing aggressiveness and cruelty.

Ukraine still does not have sufficient experience of state regulation of illegal migration processes. There-
fore, today, one of our important tasks is the well-thought-out development of comprehensive programs of 
counteraction to illegal migration with neighbouring countries.


