
Молдова й Україна 
– країни походження трудових мігрантів 
та потерпілих від торгівлі людьми

Після розпаду Радянського Союзу міграція для 

багатьох чоловіків і жінок обох країн стала 

важливим джерелом забезпечення основних 

потреб членів сімей. Згідно з оцінками, 

кількість трудових мігрантів з України 

складає щонайменше 2 мільйони. 

Кількість трудових мігрантів з Молдови 

складає від 370 до 600 тисяч осіб. Переважна більшість 

мігрантів мають неврегульований статус у контексті 

зайнятості в основних країнах призначення, серед яких 

Російська Федерація, Туреччина, Італія, Польща, Чеська 

Республіка, Португалія, Німеччина і Велика Британія. 

Вони працюють у секторах, де праця є виснажливою і 

поширені неформальні трудові відносини, наприклад, 

будівництво, сільське господарство, заклади 

громадського харчування, хатня робота та розважальна 

індустрія.

Незважаючи на потребу у гнучкій та дешевій робочій 

силі у країнах призначення, можливості використання 

законних каналів міграці ї обмежені. Також потенційні 

мігранти в Україні й Молдові недостатньо володіють 

інформацією про умови роботи за кордоном.

Такою ситуацією зловживають мережі контрабандистів 

та торгівців людьми, які обіцяють привабливі з точки 

зору заробітку робочі місця за кордоном, яких насправді 

не існує, або які виявляються у дійсності зовсім іншими. 

Деякі недобросовісні роботодавці користуються у 

власних інтересах уразливим становищем працівників-

мігрантів з неврегульованим статусом, які нічого не 

знають про свої права або бояться повідомити про 

те, що їх експлуатують. Деякі з них потрапляють в 

ситуацію використання їх примусової праці і не можуть 

звільнитися з огляду на залякування, насильство 

або інші форми примусу. Згідно з оцінками МОП, 

нараховується щонайменше  200 тисяч потерпілих від 

торгівлі людьми у країнах з перехідною економікою у 

будь-який період часу.

Основні публікації МОП

 МОП: Глобальний альянс проти примусової праці, Женева, 2005

 МОП: Торгівля людьми й експлуатація примусової праці: Посібник 

для законодавчих та правоохоронних органів, Женева, 2005

 МОП: Торгівля людьми з метою використання примусової праці: 

як здійснювати моніторинг вербування працівників-мігрантів, 

Навчальний посібник, Женева, 2006 (румунською та українською 

мовами)

 МОП: Торгівля працівниками-мігрантами з України: питання 

трудової та сексуальної експлуатаці ї, Робоча доповідь МОП 39, 

Женева, 2005.

 МОП: Примусова праця як наслідок міграці ї з Молдови: Експрес-

оцінка, Робоча доповідь МОП 38, Женева, 2005.

Основні публікації МЦРМП

 МЦРМП: Керівні принципи щодо розроблення та впровадження 

комплексних заходів, направлених на протидію торгівлі 

людьми, 2006 (англійською, румунською та російською мовами)

  МЦРМП-ПРООН: Посібник для правоохоронних органів з питань 

боротьби з торгівлею людьми, 2006 (англійською, румунською 

та російською мовами)

 МЦРМП: Навчальні матеріали з питань протиді ї торгівлі 

людьми для суддів та прокурорів, 2006

 МЦРМП: Навчальний посібник з питань протиді ї торгівлі 

людьми для співробітників поліці ї, прикордонних служб та 

митниці, 2006

Коротка 
інформація 
про проект
Протидія торгівлі людьми 
з Молдови й України за 
допомогою інструментів 
ринку праці

International Centre for
Migration Policy Development

ICMPD

Пілотні регіони 

проекту в Україні: 

1. Чернівецька обл. 

2. Волинська обл. 

3. Закарпатська обл. 

4. Хмельницька обл. 

5. Львівська обл.

Контакти

МОП, Женева

Беате Андреес 

E-mail: andrees@ilo.org

Тел.: +41-22-799 6452 

Факс: +41-22-799 6561

МОП, Будапешт

Анна Фаркаш 

E-mail: farkas@ilo-ceet.hu

Тел.: +36-1-301 4900 

Факс: +36-1-353 3683 

МОП, Кишинів

Жана Костакі

E-mail: jana.costachi@ilo.un.md

Тел: + 37322 237646

Факс: + 37322 237695

МОП, Київ

Софія Литвин 

E-mail: 

migrant_lytvyn@mlsp.gov.ua

Тел.: +38 044 289 57 65

Факс: +38 044 537 23 34

МЦРМП, Відень

Еліза Троссеро 

E-mail: elisa.trossero@icmpd.org

Тел.: +43-1-504 4677 40 

Факс: +43-1-504 4677 75

Впровадження проек т у буде скоординовано із 

заходами в рамках діючого проек т у МОП “Мож ливос ті 

професійного навчання, зайнятіс ть та міграційна 

політика як фак тори запобігання і скорочення 

масштабів торгівлі жінками в Албані ї, Молдові 

й Україні”, що фінансує тьс я Урядом Ірландської 

республіки. Зокрема, друга фаза цього проек т у 

МОП доповнюватиме деякі заходи, передбачені 

проек том AENEAS. Буду ть також враховані поточні 

та заплановані на майбу тнє заходи МЦРМП у сфері 

управління міграційними процесами. Діяльніс ть також 

буде скоординована з такими організаціями як МОМ, 

ОБСЄ та ін., а також із пріоритетами національних 

урядових ус танов, соціальних партнерів та організацій 

громадянського суспільс тва.
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Підхід МОП

Міжнародна організація праці

МОП була заснована у 1919 році і стала 

першою спеціалізованою агенцією ООН 

у 1946 році. МОП формулює міжнародні 

трудові стандарти, викладені у конвенціях 

і рекомендаціях, встановлюючи 

мінімальні норми основних прав у сфері 

праці, таких як свобода об’єднання, 

ведення колективних переговорів, 

скасування примусової праці, рівні 

можливості й ставлення та інші. МОП 

надає технічну допомогу в основному 

з питань трудового законодавства 

та управління, політики зайнятості, 

соціально-трудових відносин, умов праці, 

трудової міграції, соціального захисту, 

статистики у сфері праці, а також охорони 

праці та здоров’я. МОП сприяє розвитку 

незалежних організацій роботодавців та 

працівників, надає їм послуги з навчання 

та консультування. В рамках системи 

ООН МОП має унікальну тристоронню 

структуру, в якій представлені  

роботодавці та працівники як рівні 

партнери урядів країн.

Конвенції МОП з питань 
протидії торгівлі людьми

 Конвенція про примусову чи обов’язкову 

працю, 1930 р. (No 29)

 Конвенція про працівників-мігрантів 

(Додаткові положення), 1975 р. (No 143)

 Конвенція про працівників-мігрантів 

(переглянута), 1949 р. (No 97)

 Конвенція про приватні агентства 

зайнятості, 1997 р. (No 181)

 Конвенція про найгірші форми дитячої 

праці, 1999 р. (No 182)

Із часу свого заснування 

МОП займає тьс я захис том прав 

працівників-мігрантів. У 1998 році піс ля 

прийнят тя Дек лараці ї про основні принципи 

та права у сфері праці МОП знову наголосила на 

необхіднос ті захис т у працівників-мігрантів від 

порушень їхніх основних прав у сфері праці. 

Одним із основних принципів є заборона 

викорис тання примусової праці у всіх ї ї  формах. 

У 2001 році Адмініс тративна рада МОП заснувала 

Спеціальну програму дій, спрямованих на боротьбу з 

примусовою працею (SAP-FL) для здійснення заходів 

проти примусової праці та торгівлі людьми. В рамках 

Програми SAP-FL було проведене нове дос лідження 

масштабів примусової праці у сучасному світі, а 

також торгівлі людьми. Програма передбачає надання 

технічної допомоги урядам та соціальним партнерам 

з питань законодавс тва та політики, націлених на 

викоренення примусової праці і торгівлі людьми. 

Також була ініційована діяльніс ть із запобігання цим 

явищам та реабілітаці ї потерпілих за допомогою 

с хем мікрокредит ування, професійного навчання та 

удосконалення роботи державних с лужб зайнятос ті. 

МОП наголошує на важ ливос ті інс тит у тів ринку праці у 

запобіганні та викорененні торгівлі людьми, а також на 

необхіднос ті розбудови їхньої спроможнос ті для більш 

ефек тивних дій.

Програма SAP-FL співпрацює з Міжнародною 

програмою МОП з міграці ї (МІГРАНТ) у наданні 

допомоги країнам у формуванні законодавс тва 

та політики для сприяння безпечній еміграці ї. 

Основні заходи МІГРАНТ зосереджені на захис ті 

працівників-мігрантів та їхніх прав, сприянні інтеграці ї 

працівників-мігрантів у країнах призначення та 

походження; сприянні дос ягненню міжнародного 

консенсусу з питань управління міграцією, а також 

розширення обізнанос ті про міжнародну міграцію.

Проект

Проек т націлений на пос т упове викоренення торгівлі 

людьми з Молдови й України шляхом підвищення 

ефек тивнос ті впровадження національних програм 

протиді ї торгівлі людьми. Він фінансує тьс я програмою 

Європейської Комісі ї з надання фінансової і технічної 

допомоги третім країнам у сфері міграці ї та біженців 

(AENEAS), і впроваджуватиметьс я протягом двох 

років, починаючи з лис топада 2006 року. Для 

протиді ї торгівлі людьми вживатиму тьс я такі 

заходи, як удосконалення інформаційних сис тем 

про с тан ринку праці державних с лужб зайнятос ті, 

навчання інспек торів праці та інших урядовців 

з метою удосконалення моніторингу діяльнос ті 

приватних агентс тв зайнятос ті, удосконалення 

програм професійного навчання та сприяння розвитку 

підприємництва серед потерпілих від торгівлі людьми, 

які повернулис я, а також допомога у зборі даних про 

неврегульовану міграцію та торгівлю людьми як з 

України, так і Молдови.

Очікувані результати

 Впроваджені національні програми з протиді ї 

торгівлі людьми, удосконалені міграційна політика, 

відповідна законодавча й адмініс тративно-правова 

база

 Підвищено ефек тивніс ть діяльнос ті з виявлення 

фак тів торгівлі людьми та інших пов’язаних з цим 

злочинів, у тому чис лі випадків вербування з 

порушенням закону

 Розширено дос т уп потенційних мігрантів до 

інформаці ї про виїзд за кордон та легальні канали 

міграці ї

 Збільшена кількіс ть потерпілих від торгівлі людьми, 

які отримали допомогу, у тому чис лі компенсаці ї та 

пос луги із соціально-економічної інтеграці ї

 Профспілки й об’є днання роботодавців беру ть учас ть 

у формулюванні політики та наданні допомоги 

як для потерпілих від торгівлі людьми, так і для 

потенційних мігрантів

Партнери проекту

Міжнародний центр розвитку міграційної політики 

(МЦРМП) – це міжурядова організація, що знаходиться у 

Відні. Мандат МЦРМП полягає у сприянні запровадженню 

комплексної та ґрунтовної міграційної політики. Він діє 

як механізм обміну послуг для урядів та організацій у 

всій Європі. МЦРМП консультує з питань вжиття заходів 

проти неврегульованої міграці ї та торгівлі людьми, а 

також з питань прикордонної політики, візового режиму, 

повернення, реадмісі ї та надання притулку. МЦРМП 

надаватиме експертну підтримку в реалізаці ї проекту 

з питань розроблення та впровадження національних 

програм протиді ї торгівлі людьми, навчання персоналу 

правоохоронних органів та збору статистичних 

даних. Міністерство праці та соціальної політики 

України та Міністерство економіки і торгівлі Молдови 

виступатимуть національними партнерами з реалізаці ї 

проекту на всіх його етапах.

Пілотні регіони  

в Молдові:

1. Кишинів

2. Белць

3 Кахул

Місце неформальних 

зустрічей поденних 

працівників  

на будівництві та 

вербувальників  

у передмісті Москви, 

2006 рік.

Фотограф: Крозет M.

Молоді дівчата  

з Молдови, що руйнують 

будівлі, 2006 рік. 

Подільський район, 

Московська область. 

Фотограф: Крозет M.
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