
Торгівля людьми, 

проблема сьогодення

Працевлаштування

за кордоном



Торгівля людьми – це форма 

сучасного рабства та порушення прав 

людини, яка не втрачає актуальності у ХХІ 

ст. для жодної країни світу, включаючи 

Україну. Експлуататори отримують 

прибуток через контроль та експлуатацію 

інших людей. Ця проблема може торкнутися 

кожного, незалежно від віку, статі, освіти чи 

соціального статусу.



Експлуатація може відбуватись як всередині 
країни так і поза її межами, а вербувальниками 
найчастіше є знайомі люди – ті, яким довіряють.

Торгівля людьми може відбуватись у різних 
формах: 

● трудова експлуатація;

● сексуальна експлуатація;

● примусове жебрацтво; 

● примусове залучення у кримінальну 
діяльність та збройні конфлікти;

● торгівля людьми з метою вилучення 
органів.



Для легального працевлаштування за кордоном окрім закордонного паспорту, 

трудової угоди та дозволу на роботу ви повинні мати робочу візу;

• пам’ятайте, що трудова діяльність за туристичною, діловою (бізнес) або 

гостьовою візою є порушенням закону країни перебування. Як правило, виїхати за 

кордон за туристичною чи гостьовою візою і вже за кордоном переоформити її на 

робочу неможливо;

• погоджуючись на нелегальне працевлаштування ви можете потрапити у 

небезпечну ситуацію трудової експлуатації та стаєте незахищеними від 

зловживань з боку роботодавця;

• для отримання робочої візи обов’язково звертайтесь до консульської 

установи країни призначення особисто. Адреси консульств та посольств 

іноземних держав в Україні: http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-

ukraine/missions-list

• зазвичай неможливо оформити робочу візу через посередників. Уточніть у 
відповідному консульстві, чи справді можливо посередництво при оформленні 
візи та яка вартість цієї послуги.

http://mfa.gov.ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraine/missions-list


Пам’ятайте, що документами, що дають право на виїзд з 
України і в’їзд в Україну та посвідчують особу громадянина 

України під час перебування за її межами, є:

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон (громадяни 
України для поїздок у Російську Федерацію і 
Республіку Білорусь можуть використовувати загальногромадянський 
паспорт);

• дипломатичний паспорт;

• службовий паспорт;

• паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Перед виїздом за кордон перевіряйте актуальну інформацію щодо 
порядку в’їзду до іноземних країн розміщена на сайті МЗС України за 
посиланням – http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/entering-
foreign-countries

http://mfa.gov.ua/ua/consular-affairs/travel-advice/entering-foreign-countries


Безпечне працевлаштування за кордоном:

 Ознайомтесь із наступною інформацією про країну в’їзду: її чинним 
законодавством; умовами перебування на її території; медичним 
обслуговуванням (особливо питанням страхування життя і здоров’я від 
нещасних випадків, що можуть статися під час подорожі); особливостями 
дорожнього руху (для водіїв); календарем святкових та вихідних днів 
тощо;

 Пам’ятайте, що для легальної роботи за кордоном Ви повинні мати: 
дійсний закордонний паспорт, відповідну робочу візу, трудову угоду 
(контракт) із закордонним роботодавцем та дозвіл на роботу в країні 
призначення;

 Переконайтесь, що трудовий договір складений мовою, яку Ви розумієте, 
та містить максимально повну інформацію про обов’язки, робочий графік, 
розмір заробітної платні, медичне й соціальне страхування, відпустку та 
вихідні дні;

 Обов’язково переконайтесь, що Ваша робота за кордоном має законний 
статус. Ще до виїзду Ви маєте отримати дозвіл на роботу або робочу візу –
робочу, а не туристичну;



 Трудова діяльність за туристичною, діловою (бізнес) або гостьовою візою є 
порушенням закону. Як правило, виїхати за кордон за туристичною чи 
гостьовою візою і вже за кордоном переоформити її на робочу неможливо;

 Для отримання робочої візи обов’язково звертайтесь до консульської 
установи країни призначення особисто;

 Зазвичай неможливо оформити робочу візу через посередників. Уточніть у 
відповідному консульстві, чи справді можливо посередництво при 
оформленні візи та яка вартість цієї послуги;

 Якщо Ви все ж вирішили скористатися послугами фірми-посередника, 
перевірте її легальність на веб-сторінці Державної служби зайнятості 
України http://www.dcz.gov.ua/ у розділі «Перелiк фiрм, якi отримали 
лiцензiю на працевлаштування за кордоном»;

 У жодному разі не погоджуйтеся надавати фальшиві документи або 
неправдиву інформацію під час інтерв’ю зі співробітниками консульства;

http://www.dcz.gov.ua/ 


 Переговори та укладання договору із агенцією з посередництва при 
працевлаштування намагайтесь не вести наодинці з агентом. Запросіть із 
собою взяти участь у переговорах свою довірену особу (це може бути 
хтось із Ваших близьких);

 Обов’язково ознайомтесь з правами працівників та мігрантів у відповідній 
країні призначення; у більшості країн встановлені стандарти мінімального 
рівня оплати праці, максимальної тривалості робочого дня та компенсацій 
у випадку нещасних випадків на виробництві;

 Обов’язково запитайте свого закордонного роботодавця про медичне 
обслуговування та соціальний захист, на які ви можете сподіватись. 
Пам’ятайте, що роботодавці мають обов’язки по відношенню до своїх 
працівників;

 Обов’язково запишіть перелік умов угоди з роботодавцем щоб до виїзду 
чітко усвідомити свій зиск від працевлаштуванням за кордоном та свої 
обов’язки;



 Обов’язково запишіть контактну інформацію організацій,які можуть 
допомогти вам захиститись від зловживань. Цей перелік контактної 
інформації має включати амбасади/консульства України за кордоном та, 
якщо можливо, урядові та неурядові організації, які займаються захистом 
прав мігрантів у відповідній країні призначення. Негайно зв’яжіться зі 
співробітниками відповідної установи в скрутній ситуації;

 Зробіть та візьміть із собою копії усіх важливих документів 
(національного та закордонного паспорту, коду, полісу медичного 
страхування, візи, договору про роботу / навчання, тощо);

 Зберігайте їх у безпечному місці окремо від оригіналів;

 Залиште своїм рідним чи близьким копії своїх документів, нещодавно 
зроблену фотокартку та інформацію про майбутнє місце перебування;

 Заздалегідь домовтеся з рідними про «кодову фразу», яка стане сигналом, 
що Ви потрапили в небезпеку;



 Знайдіть та візьміть із собою контактну інформацію посольства або 
консульства України та інших організацій, що надають допомогу 
мігрантам у країні, до якої збираєтесь;

 Не виїздіть із країни, доки не отримаєте чіткої контактної інформації 
про місце, де Ви будете працювати та про безпечне й надійне місце 
проживання. Повідомте рідним та/або друзям про детальне місце свого 
перебування за кордоном, а також залишіть їм детальну інформацію про 
Вашого роботодавця. Поділіться цією інформацією щонайменше з 
трьома рідними та близькими людьми!

 Довідайтеся, як убезпечити себе від потрапляння до тенет торгівців 
людьми – stoptrafficking.org

http://stoptrafficking.org/


Перебуваєте в іншій країні

 Довіряйте свої документи лише уповноваженим 
посадовим особам (працівникам прикордонної служби, 

поліції);

 У жодному разі не залишайте свій паспорт у якості застави 
та не віддавайте його роботодавцям «для реєстрації» або з 

інших причин;

 Зареєструйтеся в українському посольстві/консульстві, 
якщо плануєте перебувати в країні довше, ніж три місяці;

 Підтримуйте постійний контакт із родичами та 
повідомляйте їм про зміну Вашого місця перебування або 

роботи;

 Намагайтеся мати при собі мобільний телефон та кошти 
на зворотній квиток додому.



Куди звернутися за допомогою?
 Національна поліція України: тел. 102 (call-центр тел. 0800 50 02 02);

 Департамент боротьби зі злочинами, пов'язаними з торгівлею людьми 
Національної поліції України: тел. (044) 254 -74 -30, (063) 195-00-58, 
(098) 481-03-45, (050) 023-46-78;

 Громадська організація “Ла Страда-Україна”: Національна «гаряча 
лінія» з питань протидії торгівлі людьми 0-800-500-335 або 116 123 
(дзвінки в межах України безкоштовні);

 Національна гаряча лінія з протидії торгівлі людьми та 
консультування мігрантів: 0-800-505-501 (дзвінки зі стаціонарних 
телефонів в Україні), 527(безкоштовно з номерів Київстар, МТС, Life 
та Beeline); 

 Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні: 
м. Київ, вул. Михайлівська, 8, тел: (044) 568-50-15;

 Найближча місцева державна адміністрація за місцем проживання.


