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Хочете працювати за 
кордоном?
1. Вам необхідно отримати робочу візу 

(отримується тільки особисто). 
2. Вам необхідно мати підписану 

угоду з іноземним роботодавцем та 
проконсультуватися з юристом. Угода 
має бути складена зрозумілою Вам 
мовою, а також містити інформацію 
про умови (оплату, вихідні дні, роботу 
у святкові дні, медичне страхування, 
термін дії договору), місце та час Вашої 
майбутньої праці.

3. Якщо контракт укладається через 
фірму-посередника, перевірте 
наявність у фірми оригіналу ліцензії 
на працевлаштування громадян за 
кордоном та договору між фірмою та 
роботодавцем.

4. Поцікавтесь у Центрі зайнятості, 
чи є у фірми позитивний досвід 
працевлаштування українських 
громадян за кордоном.

5. Поцікавтеся в посольстві країни, куди 
Ви збираєтесь їхати, про можливість 
подібного працевлаштування.



Хочете навчатись за 
кордоном?
1. Вам необхідно відкрити студентську 

візу.
2. Вам необхідно мати інформацію про 

статус навчального закладу, в якому Ви 
збираєтесь навчатися.

3. Необхідно мати офіційне запрошення 
навчального закладу.

4. Необхідно володіти певним рівнем 
знання іноземної мови.

5. Необхідно ознайомитись з місцем та 
умовами проживання за кордоном.

6. Потрібно мати необхідну суму для 
повернення на батьківщину.

Якщо Ви зібралися за 
кордон на відпочинок:
1. Переконайтесь, що туристична 

компанія, послугами якої Ви 
користуєтесь, є надійною.

2. Потрібно мати необхідну суму для 
повернення на батьківщину.



УВАГА
При виїзді за кордон 
обов’язково необхідно:

1. Зробити щонайменше 2 копії 
внутрішнього та закордонного паспорта, 
трудового договору, білетів, страхового 
полісу чи запрошення на навчання. 
Один примірник копій лишити у друзів 
чи батьків, інший - взяти з собою, 
зберігаючи окремо від оригіналів 
документів.

2. Мати оригінал трудового договору з 
роботодавцем.

3. Записати чи запам’ятати контактну 
інформацію організацій, які можуть 
допомогти Вам у скрутній ситуації 
закордоном (посольство/консульство 
України в країні, куди Ви направляєтесь; 
інші організації, що надають підтримку 
мігрантам, церкви тощо).



4. Вивчити декілька фраз та взяти з собою 
розмовник/словник країни призначення, 
щоб Ви за потреби могли звернутися 
в службу екстреної допомоги (поліція, 
швидка допомога, пожежна служба).

5. Залишити рідним телефони та адреси 
Вашого майбутнього місця перебування.

6. Зареєструватися в українському 
посольстві/консульстві в країні, де Ви 
плануєте залишатися довше, ніж три 
місяці.

7. У жодному разі не погоджуйтеся 
надавати фальшиві документи.

8. Дотримуватись правил візового режиму 
(термін перебування в країні).



Пам’ятайте, 
Ви в небезпеці коли:

▪ Вам пропонують виїхати за кордон в 
дуже короткі терміни.

▪ Вам пропонують оформити всі 
документи і оплатити Ваш проїзд в 
кредит.

▪ Вам пропонують не ділитися 
інформацією про наміри виїхати за 
кордон з рідними, щоб «пізніше їх 
приємно здивувати».

▪ Вам пропонують поселитися в якійсь 
квартирі на період формування групи до 
від’їзду за кордон.

▪ Ви знаходитесь під постійним наглядом.

▪ У вас відібрали (чи відчуваєте, що 
можуть відібрати) паспорт.

▪ Вам забороняють виходити з машини в 
людних місцях.



▪ Вам пропонують перетнути кордон за 
фальшивими документами.

▪ Вас примушують працювати в рахунок 
боргу.

▪ Вас ізолювали, не дозволяють 
виходити з приміщення, телефонувати, 
забороняють спілкуватися з рідними, 
друзями.

▪ Вас принижують, ображають чи 
погрожують Вашій сім’ї.  

▪ По відношенню до Вас здійснюється 
насильство.



ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ – це особливо 
тяжкий злочин, жертвою якого може 

стати будь-хто, коли виїжджає за 
кордон працювати, навчатися або 

подорожувати!

Українське законодавство передбачає 
кримінальну відповідальність 

за торгівлю людьми - 
позбавлення волі на строк від трьох 
до п’ятнадцяти років з конфіскацією 

майна або без такої
(Кримінальний кодекс України, стаття 149).
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