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Постановка проблеми у загальному 
виді та її зв’язок з важливими науковими 

завданнями
Торгівля людьми є суспільно небезпеч-

ним міжнародним явищем, яке за останні 
роки набуває все більшого розповсюдження, 
у зв’язку з чим визнається кримінальним зло-
чином в усіх країнах світу, в тому числі й в 
Україні. Соціальними причинами розповсю-
дженості цього протиправного діяння є низь-
кий рівень зайнятості населення, бідність, 
відсутність ефективної системи соціального 
захисту, а також різка сегрегація населення.

Слід зазначити, що задля повного ви-
корінення цього негативного соціального 

явища слід, перш за все, подолати усі вище 
названі передумови скоєння цього виду зло-
чину. Проте у більшості країн це майже не 
можливо. У зв’язку з чим саме ефективність 
розслідування цього виду злочинів постає в 
основі протидії торгівлі людьми.

Тому визначення особливостей розслі-
дування торгівлі людьми та розробка його 
загальної методики є одним із найактуаль-
ніших питань в системі заходів протидії тор-
гівлі людьми. Однак, незважаючи на таке 
досить істотне значення цієї проблематики, 
у сучасних наукових колах української юри-
спруденції недостатньо проаналізовані за-
гальні положення методики розслідування 
торгівлі людьми, що ще раз обумовлює ак-
туальність обраної теми дослідження.

Аналіз досліджень, в яких започатко-
вано розв’язання проблеми

Перехідний період у економічному, со-
ціальному та політичному розвитку нашої 
держави супроводжується серйозними і 
небезпечними змінами у кількісно-якісній 
картині злочинності. Серйозну занепокоє-
ність вітчизняних та іноземних фахівців ви-
кликає зростання злочинних посягань на 
життя, здоров’я та недоторканість громадян 
України. Серед злочинів, які останнім часом 
отримали фактичне поширення у практиці 
судово-слідчих органів стала торгівля людь-
ми, по суті, їх купівля та продаж в якості 
товару. Дані злочини нерідко свідчать про 
злочинно-корисливий характер діяльнос-
ті винних, втягнення до такої діяльності 

Научная статья посвящена общим про-
блемам формирования и усовершенствования 
методики расследования торговли людьми. 
Автор раскрывает общие положения крими-
налистической характеристики преступле-
ния, останавливается на проблемных поло-
жениях его расследования, доказывает связь 
торговли людьми с иными видами преступ-
ной деятельности. Вследствие наличия та-
кой связи методика расследования торговли 
людьми неразрывно связана с методикой рас-
следования иных видов преступлений (в том 
числе предикатных), а потому получает при-
знаки своей комплексности.
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представників органів опіки та піклування, 
навчальних та виховних закладів, органів 
охорони правопорядку та державної вла-
ди. Практика визначає і суттєве зростання 
кількості обмінних операцій з людиною з 
метою сексуальної експлуатації потерпілого 
в Україні та за її межами. Спеціалісти визна-
чають і зростання кількості злочинних груп, 
що займаються торгівлею людьми, сексу-
альною експлуатацією, проституцією, виго-
товленням та поширенням порнографічної 
продукції за участю потерпілих, тощо [1, 
с. 1; 2, с. 140; 3, с. 55]. 

Так, за даними МВС України за мину-
лий 2010 р. було зареєстровано 257 випад-
ків торгівлі людьми (у попередньому 2009 р. 
– такі випадки становили 279, у 2008 – 322, у 
2007 – 359, у 2006 – 376, у 2005 – 415), за пер-
ший квартал поточного року таких випадків 
– 77 [4]. Зменшення, на перший погляд, по-
казників злочинності не слід ототожнювати 
із покращенням роботи правоохоронних 
органів. Очевидно, що ця тенденція напря-
му корелює до погіршення якості розкриття 
та розслідування торгівлі людьми, до того, 
що криміналістична методика розслідуван-
ня даного злочину не встигає за прогресом 
з боку злочинців у прихованні злочину та 
протидії у його виявленні.

Аналіз даних вітчизняної міліцейської ста-
тистики засвідчив, що переважна більшість 
потерпілих (майже 89%) у справах, поруше-
них за ознаками торгівлі людьми виступають 
жінки та особи неповнолітнього віку. Нажаль, 
тенденція до створення транснаціональних, 
міжрегіональних організованих злочинних 
груп, що забезпечують експорт «живого» това-
ру – громадян України у інші держави, триває 
і сьогодні. Як зазначають вітчизняні криміна-
лісти та кримінологи, сучасний стан торгівлі 
людьми в Україні характеризується тенденці-
ями криміналізації та комерціалізації даного 
процесу [5, с. 38; 6, с. 7; 7, с. 87-88]. Саме наве-
дені чинники диктують необхідність і надалі 
розробляти комплексну методику розкриття 
та розслідування торгівлі людьми, яка сполу-
чатиметься із методиками розслідування зло-
чинів, що поєднуються у злочинному ланцюгу 
із торгівлею людьми.

Спроби поєднати методику розслідуван-
ня торгівлі людьми із методикою розсліду-

вання злочинів, які частіше всього вчиня-
ються разом із нею, зробили окремі автори. 
Так, С.Р. Абрамова розкриває особливості 
сполучення методики розслідування торгів-
лі людьми із методикою розслідування неза-
конного всиновлення та підміни дитини [8, 
с. 22-28], С.В. Громов висловлюється за не-
розривний зв’язок торгівлі людьми та вико-
ристанням особи як знаряддя рабської праці 
[9, с. 8], О.І. Онисько наводить зв’язок тор-
гівлі людьми із незаконним перетином дер-
жавного кордону [10, с. 8-18], М.П. Шруб, 
Д.Б. Санакоєв, М.О. Сергатий комплексно 
поєднує методику розслідування торгівлі 
людьми із зайняттям проституцією та сек-
суальною експлуатацією потерпілого [11, 
с. 5-12; 12, с. 147-149], Р.Р. Фахрутдинов 
та А.І. Колесов зазначають на те, що мето-
дика розслідування торгівлі людьми тісно 
пов’язана із методиками розслідування ін-
ших злочинів, пов’язаних із позбавленням 
волі особи [13, с. 3-7; 14, с. 5-10]. Є.В. Куш-
пель розглядала специфіку та проблеми 
розслідування торгівлі людьми в рамках до-
слідження злочинів проти сім’ї та неповно-
літніх [15, с. 40-55]. Крім того, окремі вчені 
присвятили свою увагу проблемам протидії 
торгівлі людьми в аспекті предмету кримі-
нального права, кримінології, адміністра-
тивного права: Є.В. Євстіфеєва, Л.Ю. Єго-
рова, Я.Г. Лизогуб, Л.М. Сергєєва [16; 17; 
18; 19].

Виділення невирішених частин за-
гальної проблеми, яким стаття присвяче-

на. Постановка завдання
Мета наукової статті обумовлює поста-

новку та вирішення наступних задач: опи-
сання загальної криміналістичної харак-
теристики торгівлі людьми, встановлення 
змісту типових слідчих ситуацій та особли-
востей розслідування торгівлі людьми.

Виклад основного матеріалу
Проблема торгівлі людьми є багатоас-

пектною: вона одночасно виступає і філософ-
ською, і соціологічною, і політичною, і, зви-
чайно, правовою (юридичною) [20, c. 466].

Як вказується у наукових джерелах, як 
соціальне явище викрадення людей існу-
вало на різних ступенях розвитку людства, 
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кожного разу змінюючи свій зовнішній ви-
гляд. З давніх часів, викрадення людей було 
пов’язане із торгівлею, рабством, оскільки 
викрадати та продавати можна було того, 
хто перебув у власності, тобто раба. У науко-
вій літературі вирізняють велику кількість 
історичних форм рабства, які суттєво від-
різняються залежно від країни, історично-
го етапу розвитку суспільства тощо. Ознаки 
класичної моделі рабства були притаманні 
країнам Давнього Сходу, давньогрецькому 
суспільству, державі у період Римської імпе-
рії, окремим країнам в епоху Середньовіччя 
[21, c. 378].

Окрім глибинних історичних коренів, 
торгівля людьми має також істотні етнона-
ціональні передумови. При цьому на різних 
етапах свого розвитку людство по-різному 
ставилося до неї. Так, на ранніх стадіях 
ставлення до торгівлі людьми було досить 
ліберальним, купівля-продаж людини роз-
глядалися як засіб законного збагачення. 
Згодом людське співтовариство усвідомило 
неможливість існування такої форми вико-
ристання людини, яка дискримінувала її та 
принижувала гідність. Почалася багатовіко-
ва боротьба з цим ганебним явищем, яка не 
вщухає і сьогодні [22, c. 21].

Щодо сьогоденних реалій, то злочини, 
пов’язані з викраденням людей, є досить 
поширеними в усьому світі. За офіційною 
статистикою, щороку їх жертвами стають 
близько 15 тис. осіб, із яких 10 тис. викрада-
ють з метою отримання викупу. За даними 
британського аналітичного центру Foreign 
Policy Center, прибуток викрадачів стано-
вить від 500 до 800 млн доларів [23]. Україна 
також задіяна у цьому процесі, виступаючи, 
як країна-постачальник та країна-транзи-
тер молодих жінок і дітей з метою залучен-
ня їх до секс-індустрії розвинутих країн 
Центральної та Західної Європи, а також 
держав азіатсько-тихоокеанського регіону. 
Головними країнами призначення «живо-
го товару», як правило, є Туреччина, Поль-
ща, Російська Федерація, Чехія, Об’єднані 
Арабські Емірати. Лише за останні два роки 
підрозділами МВС України виявлено понад 
800 фактів торгівлі людьми. Установлено 
місцезнаходження та повернуто в Україну 
майже 900 українських громадян, які стали 

жертвами міжнародного трафіку, з яких по-
над 100 – неповнолітні [24, c. 170].

 У сучасних умовах торгівля людьми, се-
ред іншого, включає в себе торгівлю дітьми 
з метою їх протиправного усиновлення, 
жінками – з метою їх сексуальної експлуата-
ції, використання в порнобізнесі, чоловіків 
– з метою їх використання в різного роду 
збройних конфліктах, експлуатації їх пра-
ці, а також найбільш небезпечний вид цієї 
діяльності – торгівля людьми з метою тран-
сплантації органів та тканин, насильницько-
го донорства [25, c. 175].

При цьому, нажаль, слід констатувати, 
що, незважаючи на всі зусилля правоохо-
ронних органів, в Україні щороку не змен-
шується кількість виявлених фактів торгівлі 
людьми [26, c. 72]. У в’язку з чим з метою 
активізації протидії цьому явищу 20.09.2011 
року Верховна Рада України прийняла За-
кон України «Про протидію торгівлі людь-
ми», який визначає організаційно-правові 
засади протидії торгівлі людьми, гарантую-
чи гендерну рівність, основні напрями дер-
жавної політики та засади міжнародного 
співробітництва у цій сфері, повноваження 
органів виконавчої влади, порядок встанов-
лення статусу осіб, які постраждали від тор-
гівлі людьми, та порядок надання допомоги 
таким особам [27].

При цьому, одним із завдань у сфері бо-
ротьби з торгівлею людьми ст. 12 зазначе-
ного Закону закріплює виявлення та роз-
слідування злочинів, пов’язаних з торгівлею 
людьми. У зв’язку з чим, саме розробка та 
застосування ефективних методик розслі-
дування торгівлі людьми набуває не тільки 
наукового інтересу, але й виступає засобом 
забезпечення реалізації прийнятих норм за-
кону. 

Не дивлячись на те, що вітчизняні та іно-
земні вчені не досягли консенсусу в аспекті 
сутності методики розслідування торгівлі 
людьми, поняття її криміналістичної харак-
теристики та місця її у методиці розслідуван-
ня в цілому не викликає серйозних дискусій 
та визнається авторами беззаперечно. Кри-
міналістична характеристика, попри сувору 
критику останніх років на сторінках кримі-
налістичних видань, стала частиною кримі-
налістичних знань про злочин, а її значення 
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для побудови методики розслідування зло-
чину безапеляційне.

Ми приєднуємося до тих авторів, які 
вважають інформативними такі елементи 
характеристики торгівлі людьми, як особа 
потерпілого а злочинця, способи готування, 
вчинення та приховання злочину, обстанов-
ка та знаряддя вчинення злочину, наявність 
ознак організованості у діяльності групи 
злочинців [28, с. 273]. За результатами на-
укового дослідження теоретичних джерел 
структура особи потерпілого зазвичай вклю-
чає наступні ознаки: спосіб життя (коло зна-
йомих, проведення вільного часу, наявність 
друзів та знайомих), демографічні ознаки 
(стать, національна приналежність, вік) та 
культурно-виховний стан (освіта, емоційний 
та культурний розвиток, моральні якості), 
соціальні звички, наявність шкідливих зви-
чок, стан здоров’я та фінансового добробу-
ту самого потерпілого та його близьких. Ці 
дані відіграють важливе практичне значен-
ня для встановлення особи злочинця. Так, 
відомості про спосіб життя неповнолітнього 
важливо пов’язувати із поведінкою бать-
ків, нерідко залежністю дитини від них. А 
самі батьки нерідко можуть вести антигро-
мадську чи злочинну діяльність. Схожими, 
але водночас і відмінними є ознаки особи 
злочинця, які, крім того, повинні включа-
ти ознаки кримінальності їх поведінки на 
момент вчинення злочину чи готування до 
нього, кримінальний досвід у минулому. 
Відрізняє структуру ознак цих осіб те, що 
потерпілому властивий рівень віктимності, 
який включає не тільки аморальність його 
поведінки, але і ризикованість її, необач-
ність, що призводить до негативних для по-
терпілого наслідків. Крім того, потерпілий 
може не усвідомлювати, що він стає жерт-
вою злочину, особливо це стосується випад-
ків незаконних товарообмінних операцій з 
немовлятами, малолітніми.

За матеріалами вивчених нами справ, 
обвинувальні вироки винесені відносно 33 
жінок (23%) та 189 чоловіків (95%). Жінки 
серед осіб, які були засуджені за торгівлю 
людьми, переважно виконували функції вер-
бування, схиляння потерпілих прийняти 
умови злочинців, коли існувала необхідність 
завоювання довіри з боку жертв, прикриття 

злочинних намірів винних. Середній вік за-
суджених – 40 років. Переважна більшість 
засуджених мають вищу освіту: її мають 152 
особи (64%), середню та середньо спеціаль-
ну – 43 особи (28%). В криміналістичному 
аспекті важливим залишається наявність 
спеціальних знань у злочинців з певної га-
лузі життя людей. До них відносяться зна-
ння стосовно правил перетину державного 
кордону України та інших країн, знання у 
галузі процесу виготовлення документів, 
виготовлення комп’ютерних програм, фото- 
та відеоматеріалів, їх розповсюдження в ме-
режі Інтернет, знання в галузі юриспруден-
ції, фінансів.

Особа злочинця та особа потерпілого, 
на наш погляд, відносяться до тієї кількос-
ті чинників, які впливають на вибір способу 
вчинення злочину. 

При цьому, як вказує Р. Р. Фахрутдинов, 
множинність способів торгівлі людьми, які 
характеризуються специфічністю і значною 
мірою залежать від таких факторів як мета, 
заради якої здійснюється торгівля і стадія 
вчинення злочину, і включають в себе: дані, 
що характеризують підготовку до злочину; 
відомості про придбання (купівля, вербу-
вання) людини, його переміщенні аг місця 
придбання до місця збуту (перевезення, при-
ховування) і збут (продаж, передача, отри-
мання покупцем); інформацію про спосіб 
приховування злочину як про сукупність дій, 
вжитих злочинцями для того, щоб прихова-
ти матеріальні, а по можливості й ідеальні 
сліди своєї протиправної діяльності [13, c. 8].

З урахуванням природи злочину та 
об’єктивної закономірності його вчинення 
поетапно, ми виділяємо наступні стадії тор-
гівлі людьми:

1) підшукання жертви торгівлі, знарядь, 
засобів та інструментів майбутньої операції 
з нею, досягнення домовленості із контр-
агентами злочинної угоди про переміщення 
жертви та оплату її вартості;

2) умовляння або примушення жертви 
вчиняти певні дії або ухилятися від їх вчи-
нення з метою полегшення вчинення зло-
чину;

3) фізичне пересування жертви до за-
мовника за чітко встановленим маршрутом 
в умовах максимальної конспірації; 
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4) експлуатація жертви, яка, як прави-
ло, є найбільш тривалою та включає низку 
способів використання, придушення опору 
жертви, забезпечення контролю за її пове-
дінкою.

На кожній з цих стадій злочинці уда-
ються до різних способів, які є різними за 
характеристикою, ступенем криміналізації, 
часом тривалості. Вибір їх залежить від кри-
мінальної ситуації, уподобань злочинців, їх 
досвіду, сталості кримінальних зв’язків. Ці 
способи можуть утворювати самостійні скла-
ди злочину або не мати знак кримінальності 
у своїй відокремленості від інших прийомів 
та методів.

Всі способи готування, вчинення та при-
ховання слідів злочину обумовлені місцем 
вчинення злочину, адже це впливає на ви-
бір злочинцем способу вчинення злочину.

Метою всіх способів вчинення торгівлі 
людьми можуть виступати: сексуальна екс-
плуатація, експлуатація праці в сфері ви-
робництва та надання послуг, трансплан-
тація органів та тканин, всиновлення чи 
вдочеріння, ви конання функцій сурогатної 
матері, тощо. Тому при розслідування будь-
якого факту даного злочину слід проводи-
ти заходи, спрямовані на виявлення ознак 
складу інших злочинів. Нерідко для досяг-
нення злочинних цілей винні особи змуше-
ні об’єднуватися у групи. Це можуть бути 
групи осіб за попередньою змовою, органі-
зовані групи,злочинні організації. Розроб-
ка криміналістичної характеристики таких 
об’єднань представляє окрему проблему у 
науці.

Торгівля людьми є комплексним зло-
чином з високим рівнем законспірованос-
ті. При виявленні та розслідуванні торгівлі 
людьми слідчим необхідно дотримуватися 
ефективного сполучення слідчих дій та опе-
ративно-розшукових заходів, спрямованих 
на виявлення та викриття злочинців. На 
наш погляд, ОРЗ дозволяють вже на почат-
ковому етапі розслідування зібрати первин-
ну інформацію стосовно злочину та винних 
осіб.

При вирішенні питання слідчим про 
порушення кримінальної справи повинна 
бути врахована повнота зібраних матеріа-
лів та наявність ознак вчиненого злочину. 

Розслідування кримінальних справ за фак-
тами торгівлі людьми на початковому етапі 
починається з відомостей, які отримуються 
від жертв торгівлі (2,3% досліджених авто-
ром кримінальних справ це підтвердили), з 
матеріалів інших кримінальних справ (8,7% 
кримінальних справ), від близьких та рідних 
жертви торгівлі (9% кримінальних справ), в 
результаті проведення ОРЗ оперативними 
підрозділами, а також діяльності дільнич-
них інспекторів міліції (79% кримінальних 
справ). Цей факт легко пояснюється латент-
ністю, складністю злочинного ланцюга опе-
рацій винних осіб, ретельно продуманою 
багатоетапністю, значною часовою та тери-
торіальною протяжністю злочину, який не-
рідко сягає за межі однієї країни. Загально-
українська статистика МВС свідчить, що до 
суду доходить близько 85% від числа зареє-
строваних справ за фактами торгівлі людь-
ми.

Рідкісними, але можливими випадками, 
коли викриття злочинної діяльності може 
розпочатися й після звернення потерпілої 
з офіційною заявою про насильне вивезен-
ня її за кордон з метою сексуальної експлу-
атації. У таких випадках водночас з про-
веденням перевірки у порядку ст. 97 КПК 
України необхідно завести оперативно-роз-
шукову справу та розпочати проведення 
оперативно-розшукових заходів з метою 
встановлення всіх обставин, які є предме-
том доказування, отримання фактичних да-
них, які можуть бути доказами у криміналь-
ній справі, а також запобігання знищенню 
слідів злочинної діяльності та уникненню 
винними особами відповідальності за вчи-
нені ними злочини. При цьому, слід погоди-
тися із О.В. Борецьким, що обставини, які 
підлягають встановленню, повинні виклада-
тися у вигляді основних обставин, що підля-
гають доказуванню у кримінальній справі, 
згрупованих за елементами кримінально-
правового складу торгівлі людьми: основні 
обставини, пов’язані із об’єктом посягання 
(на що спрямовано посягання, чому завдано 
збитки, їхній розмір тощо ); основні обста-
вини, пов’язані з об’єктивною стороною по-
сягання (де, коли, яким чином, діями однієї 
людини чи кількох осіб, роль кожного, за 
яких обставин, які наслідки, завдані збитки, 
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причинний зв’язок між діянням і наслідка-
ми, обставини, що сприяли злочину тощо); 
основні обставини, пов’язані із суб’єктом по-
сягання (хто вчинив посягання; дані, що ха-
рактеризують його особу; якщо брала участь 
група осіб, то хто вони і яка роль кожного 
з них тощо); основні обставини, пов’язані із 
суб’єктивною стороною посягання (вина, її 
форма, мотив і мета – при навмисній формі 
вини) [29].

Наведені приводи до порушення кримі-
нальної справи формують початкові слідчі 
ситуації, які стають тим більше складними 
для свого розв’язання, чим більше часу про-
йшло з моменту вчинення злочину до того 
моменту, як про це стало відомо правоохо-
ронним органам.

Потрібно брати до уваги періодизацію 
процесу розслідування на початковий та на-
ступний етап, завдяки чому слідчі ситуації 
також можна поділити на ситуації початко-
вого та наступного етапу. Межі цієї періоди-
зації умовні та специфічні для кожної окре-
мої кримінальної справи. Проте виділення 
типових слідчих ситуацій сприяє форму-
ванню основних напрямків розслідування, 
пов’язується з якістю та повнотою зібраних 
даних, що будуть покладені у основу обви-
нувачення. Залежно від приводів порушен-
ня кримінальної справи слідчі ситуації по-
чаткового етапу можуть бути наступними: 

1) відомо про угоду щодо продажу 
людини між продавцем та покупцем. При 
цьому в такій ситуації слідчий має дані про 
особу потерпілого і навіть окремі дані про 
учасників злочинної угоди, місце їх знахо-
дження;

2) відсутня інформація про місцезна-
ходження покупця та продавця, при цьому 
слідчий також володіє інформацією про ме-
ханізм та обставини вчинення злочину, як в 
попередній ситуації;

3) відома інформація про посередника 
та співучасників злочинної операції, але не-
має даних щодо особи потерпілого, покупця 
та продавця;

4) інформація про злочин стає відома 
від самого потерпілого, що став жертвою 
торгівлі.

Найбільш типовими загальними версі-
ями у справах про торгівлю людьми є такі: 

факт вчинення торгівлі людьми незапере-
чний; має місце торгівля людьми, пов’язана 
з вчиненням інших злочинів (ст.149 і 358 
КК України та ін.); в даному випадку вчи-
нено не торгівлю людьми, а інший злочин 
(ст. ст. 302, 303 КК та ін.); факт вчинення 
торгівлі людьми відсутній; особа, яка звер-
нулася з заявою про вчинення відносно неї 
торгівлі людьми, зробила це з метою уник-
нути кримінальної відповідальності за за-
няття проституцією чи незаконне перети-
нання державного кордону або отримання 
допомоги від неурядових громадських орга-
нізацій.

Найбільш оптимальний комплекс почат-
кових слідчих дій загалом у цих ситуаціях 
може виглядати таким чином: допит потер-
пілих, свідків, співучасників (якщо такі є); 
допит осіб, що можуть дати відомості про 
злочинця та його спосіб життя (родичів, то-
варишів по службі, знайомих); пред’явлення 
для впізнання, освідування потерпілих, за-
тримання й особистий обшук підозрювано-
го; допит підозрюваного; обшук за місцем 
роботи, проживання підозрюваного (під-
озрюваних) та за місцем його «зв’язків»; ви-
їмка та огляд документів за місцем роботи 
та проживання підозрюваного, і при необ-
хідності призначення по них експертизи; 
виїмка та огляд лазерних дисків, магнітних 
дискет і комп’ютерних вінчестерів за місцем 
роботи та проживання підозрюваного; на-
кладення арешту на поштово-телеграфну 
кореспонденцію.

Паралельно зі слідчими діями здійсню-
ються оперативно-розшукові й організацій-
ні заходи, до числа яких належать: переслі-
дування злочинця, який зник, по «гарячих 
слідах»; виявлення можливих свідків та їх 
допит; складання (або постановлення за-
вдання про складання) композиційного 
портрета особи, яка вчинила торгівлю людь-
ми; складання розшукових орієнтувань зло-
чинця; накладення арешту на поштово-
телеграфну кореспонденцію; оперативне 
спостереження у місцях вірогідної появи 
злочинця; блокування можливих місць від-
ходу або перебування злочинця тощо.

Оскільки розслідування злочинів, 
пов’язаних з торгівлею людьми або іншою 
незаконною угодою щодо передачі люди-
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ни, потребує виконання значної кількості 
оперативно-розшукових заходів та слідчих 
дій, іноді з виїздом в різні регіони країни, 
а інколи і в зарубіжні відрядження, постає 
питання про необхідність створення слід-
чо-оперативних груп вже на початковому 
етапі. Створення на цій стадії таких груп, з 
обов’язковим включенням до їх складу опе-
ративних працівників, за матеріалами яких 
порушується кримінальна справа, складан-
ня узгодженого плану слідчих дій та опера-
тивно-розшукових заходів дозволяє макси-
мально врахувати пропозиції та зауваження 
слідчого, заздалегідь підготувати необхідні 
процесуальні документи, зробити правиль-
ні розрахунки сил та засобів, необхідних 
для виконання запланованих заходів (за-
тримання усіх співучасників злочинної гру-
пи, виїмок, обшуків, викликів та доставки до 
слідчого підрозділу потерпілих і свідків для 
допитів, впізнання та очних ставок, призна-
чення експертиз, прийняття дійових захо-
дів щодо відшкодування збитків тощо).

Кількість доказової інформації може бути 
отримана слідчим при проведенні допиту. 
В наукових джерелах проблемам такти-
ки проведення допитів окремих учасників 
слідства було присвячено багато уваги. Осо-
бливість допиту потерпілих, як і підозрю-
ваних на початковому етапі розслідування 
характеризується відмовою давати показан-
ня та співробітничати із слідством. В той же 
час потерпілі нерідко погоджуються дати 
загальні показання, але не можуть надати 
детальних показань з причин страху за себе 
та близьких, посткримінального шокового 
стану, в якому перебувають. Подолати таку 
напругу при проведенні допиту слідчому 
допомагають тактичні прийоми, розроблені 
криміналістикою, в тому числі запрошення 
спеціалістів у галузі психології, захисника, 
створення атмосфери розуміння, поваги до 
допитуваного, переконання у необхідності 
взаємодії із слідством та невідворотності су-
ворого покарання винних.

Результати допиту жертви та підозрю-
ваного нерідко стають підставою для про-
ведення обшуку або виїмки якість вилу-
ченого майна, що викриває злочинців, є 
важливою складовою доказування. При 
проведенні обшуків у справах про торгівлю 

людьми, незалежно від того, яка тактична 
операція реалізується, перед слідчим стоїть 
мета максимального вилучення всього, що 
викликає сумнів та має, на думку слідчого, 
відношення до розслідування. Такими під-
озрілими об’єктами можуть виступати готів-
кові кошти та банківські платіжні картки, 
чеки, квитанції, форми грошових переказів, 
проїзні квитки, посадкові талони, багажні 
біркі, документи, що відносяться до видачі 
паспортів, віз, будь-які форми реєстрації, 
рекламний матеріал, документи та речові 
докази, що вказують на щоденну організа-
цію експлуатації, документи про оренду чи 
здавання в найом приміщень, транспортних 
засобів, вербування жертв, листи у відділи 
посольств.

Найбільш складною видається нам си-
туація, коли потерпіла особа майже не мала 
контактів із злочинцями, що вимагає реалі-
зації тактичної операції «пошук злочинців 
за ознаками зовнішності». Така операція 
включає у свій склад узгоджений та логічно 
упорядкований комплекс слідчих та опера-
тивно-розшукових дій. Велику значимість 
вона має в тих випадках, коли не вдалося 
затримати злочинця за гарячими слідами. 
Проведення даної операції обумовлюєть-
ся наявністю проблемної слідчої ситуації, в 
якій у слідчого є неповні дані про злочин-
ця та стоїть складна задача встановлення за 
ознаками зовнішності особи, що вчинила 
злочин. В зміст тактичної операції такого 
типу слід включити не тільки перелік слід-
чих та оперативно-розшукових заходів, але 
і їх певну послідовність: допит потерпілих 
про обставини справи, ознаки зовнішності 
осіб, які причетні до злочину, але з якими 
потерпілі мали мінімальні контакти; допи-
ти всіх встановлених очевидців; складан-
ня суб’єктивного (композиційного) пор-
трету з описанням зовнішності злочинців; 
пред’явлення потерпілим та свідкам фото-
альбомів осіб, що знаходяться на обліку в 
МВС; направлення запитів в інформаційні 
центри для проведення вибірки осіб, що 
раніше були засуджені за торгівлю людьми 
чи інші тяжкі злочини; пред’явлення по-
терпілим та свідкам для впізнання фотокар-
ток осіб, підозрюваних у вчиненні злочину; 
організація та здійснення безпосереднього 
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затримання підозрюваних та їх особистий 
обшук; допит підозрюваного про обставини 
вчиненого злочину; пред’явлення підозрю-
ваного для впізнання потерпілому та оче-
видцям.

Успіх тактичної операції залежить від 
того наскільки вміло слідчий сполучає на-
прямки пошукової діяльності: використан-
ня відомостей криміналістичних обліків, по-
шук злочинців за слідами злочинів. 

Задача повного розкриття злочинів 
може бути виконана тоді, коли встановлені 
обставини, що підлягають доказуванню у 
кримінальній справі, об’єктивно виключа-
ють можливість вчинення злочинів іншими 
особами, в інших цілях, а зроблені н їх осно-
ві висновки слідчого відповідають дійсності, 
тобто коли у справі встановлена істина. Ві-
рно вказував М.С. Строгович: «… розкри-
ти злочин – значить виявити істину» [30, 
с. 20, 55, 64-65]. Коло обставин, встановлен-
ня яких необхідне для виявленні істини у 
справі, знаходиться у прямій залежності від 
задач кримінального судочинства, обмеж-
ується ними та представляє предмет дока-
зування. Для повного розкриття злочинів, 
слід встановити все коло обставин, причому 
кожне включає характер та розмір збитків, 
причини та умови вчинення злочину, коло 
осіб, винних у вчиненні злочину.

Висновки
Наведене дозволяє нам окреслити деякі 

висновки. Слід зазначити, що криміналіс-
тична характеристика торгівлі людьми, як 
і будь-якого іншого злочину, є категорією 
в науці криміналістиці динамічною. А тому 
вона постійно потребуватиме свого подаль-
шого вивчення та удосконалення. Зміст 
криміналістичної характеристики торгівлі 
людьми складають наступні важливі елемен-
ти: дані про особу злочинця та потерпілого, 
способи готування, вчинення та прихован-
ня злочину обстановка, час та знаряддя його 
вчинення, дані про мотиви та цілі вчинен-
ня злочину, дані про злочинне угрупован-
ня, що спеціалізується на торгівлі людьми, 
тощо. Способи вчинення злочину різні за 
сутністю та наслідками, але всіх їх об’єднує 
маскування та прихований характер самих 
способів та діяльності, в рамках якої вони 

вчиняються.
Торгівля людьми може вчинятися неза-

лежно від інших видів злочинної діяльності, 
але, як правило, вона виступає елементом 
злочинної схеми діяльності ОЗГ і сполуча-
ється із проституцією, нанесенням тілесних 
ушкоджень потерпілому, вбивствами, вчи-
ненням злочинів у сфері незаконного обігу 
зброї, наркотичних засобів, незаконне вси-
новлення, викрадення людини, тощо. За-
вдяки тісному зв’язку із іншими видами зло-
чинної діяльності методика розслідування 
торгівлі людьми повинна враховувати осо-
бливості методики розслідування цих зло-
чинів. Зв’язок злочинів вказаних видів між 
собою має практичне значення для вияв-
лення цих злочинів. А тому заходи, спрямо-
вані на виявлені ознак одного злочину по-
винні спрямовуватися і на виявлення ознак 
інших злочинів, в тому числі, торгівлі людь-
ми. Названі злочини та торгівля людьми є 
комплексними злочинами з високим рівнем 
організації, вчинення та конспірації в ціло-
му. Виявлення та розслідування їх набагато 
в чому залежать від правильної побудови 
взаємодії та співробітництва слідчого із ін-
шими службами правоохоронних органів 
України та зарубіжжя, а також громадськіс-
тю, громадськими організаціями, органами 
виконавчої влади.
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SUMMARY 
Сurrent research paper is devoted to trade 

in people investigation method formation and 
improvement general problems. The author reveals 
on crime criminal characteristic basic statements, 
focuses on its investigation problem aspects, proves 
the connection between the trade in people and other 
types of crime activity. Through the existence of such 
connection the trade in people investigation method 
closely associates with other crimes investigation 
methods (predicates included), thus obtains its own 
complexity features.

АНОТАЦІЯ 
Наукова стаття присвячена загальним 

проблема формування та удосконалення ме-
тодики розслідування торгівлі людьми. Автор 
розкриває загальні положення криміналістич-
ної характеристики злочину, зупиняється на 
проблемних положеннях його розслідування, 
доводить зв’язок торгівлі людьми із іншими 
видами злочинної діяльності. Через наяв-
ність такого зв’язку методика розслідування 
торгівлі людьми нерозривно пов’язується із 
методикою розслідування інших видів злочинів 
(у тому числі предикатних), а тому отримує 
ознаки своєї комплексності.


