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У сучасному світі більше неможливо розглядати мобільність людей як другорядний 
фактор процесу розвитку або, ще гірше, – як побічний продукт недостатнього 
розвитку.
Порядок денний у галузі розвитку на період до 2030 року закладає нове підґрунтя, 
визнаючи «позитивний внесок мігрантів у забезпечення інклюзивного зростання» та 
розглядаючи міграцію як «багатогранне явище».
Цілі сталого розвитку (ЦСР) визначають міграцію як ключове питання, яке є 
важливим для багатьох сфер і значною мірою впливає на сталий розвиток. Мобільні 
групи населення, незалежно від того, чи вони є внутрішніми, транскордонними або 
переміщеними, становлять головну цільову аудиторію для досягнення ЦСР.
МОМ, Агентство ООН з питань міграції, є важливим учасником процесу впровадження 
Цілей сталого розвитку ООН, пов’язаних з міграцією. Міграція є компонентом 
багатьох цілей, зокрема одне із завдань Цілі 10 «Скорочення нерівності» спрямоване 
на «сприяння впорядкованій, безпечній та врегульованій і відповідальній міграції та 
мобільності людей». Ситуація з трудовими мігрантами розглядається в Цілі 8 «Гідна 
праця та економічне зростання». Проблему торгівлі людьми, яку називають сучасним 
рабством, має бути ліквідовано, а ситуації жінок та дітей, які постраждали від торгівлі 
людьми, потрібно приділити особливу увагу. Міграція також є важливою складовою 
завдань Цілі 11 «Сталий розвиток міст і громад», та Цілі 13 «Пом’якшення наслідків 
зміни клімату». 
У вересні 2015 року в рамках Саміту ООН зі сталого розвитку було затверджено 17 Цілей 
сталого розвитку, або Глобальних цілей, а Порядок денний у галузі розвитку на період 
до 2030 року покликаний на глобальному рівні покласти край бідності й голоду, 
реалізувати права людини, досягти гендерної рівності, розширення прав і можливостей 
жінок і дівчат, забезпечити захист і відновлення планети та природних ресурсів.
17 Цілей сталого розвитку є частиною Порядку денного в галузі розвитку на період 
до 2030 року, прийнятого світовими лідерами на історичному Саміті ООН у вересні 
2015 року. Глобальні цілі офіційно вступили в силу 1 січня 2016 року. Протягом 
наступних п’ятнадцяти років країни спрямовуватимуть свої зусилля на подолання 
всіх форм бідності, на боротьбу з нерівністю та на усунення негативних проявів 
кліматичних змін.
Україна, як і інші країни – члени ООН, приєдналася до глобального процесу 
забезпечення сталого розвитку. Було започатковано інклюзивний процес адаптації 
ЦСР, щоб визначити національну стратегічну програму розвитку України на період до 
2030 року на засадах принципу «Не залишити нікого осторонь». Кожну глобальну ціль 
розглядали з урахуванням специфіки національного розвитку. Протягом 2016 року в 
Україні було проведено низку національних та регіональних консультацій.

Пріоритетними для України було визначено такі ЦСР:

Агентство з питань міграції ООН робить значний внесок у досягнення Глобальних цілей 
в Україні. Ця публікація ознайомить вас із тривалою діяльністю МОМ у цій сфері.

Глобальні цілі та 
Порядок денний у 
галузі розвитку на 
період до 2030 року 
закликають до дій усі 
країни, щоб захистити 
планету і забезпечити 
мир та процвітання 
для всіх людей. 

З метою досягнення 
Глобальних цілей 
до 2030 року країни 
об’єднають свої 
зусилля задля 
збалансування 
трьох вимірів 
сталого розвитку: 
економічного, 
соціального та 
екологічного.
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Уразливі мігранти – наприклад, ті, які постраждали від торгівлі людьми та 
відновлюються після цього травматичного досвіду, або люди, що були змушені 
покинути свої домівки в результаті стихійних лих чи конфліктів, – часто потребують 
інструментів для зменшення залежності від зовнішньої підтримки та розбудови 
власного потенціалу. Починаючи з 2006 року МОМ в Україні організовує бізнес-
тренінги та надає невеликі гранти для підтримки постраждалих від торгівлі людьми 
з метою їхньої стабільної реінтеграції в суспільство та запобігання повторному 
потраплянню в ситуацію торгівлі людьми. У 2014 році, у відповідь на конфлікт та кризу 
в Україні, до програми МОМ зі зміцнення економічного потенціалу було внесено 
певні зміни з метою сприяння довготривалій інтеграції внутрішньо переміщених 
осіб (ВПО) у приймаючі громади. Бенефіціари проекту спочатку проходять тренінги 
з бізнес-менеджменту, а потім розробляють власні бізнес-плани, з якими подають 
заявки на грант. Ці невеликі гранти на самозайнятість та мікропідприємництво, 
що надаються на конкурсній основі постраждалим від торгівлі людьми, ВПО та 
членам приймаючих громад, створюють нові можливості для отримання доходів, 
розширюють можливості працевлаштування та самозайнятості й допомагають 
людям стати економічно незалежними.

Станом на 2018 рік 
понад 13 000 осіб 
пройшли тренінги 
із самозайнятості, 
мікропідприємництва 
та профорієнтації, 
організовані МОМ та 
партнерськими НУО 
по всій Україні.

Понад 7 000 осіб 
отримали гранти 
на самозайнятість, 
мікропідприємництво 
або професійну 
підготовку. З них 
60% – жінки.

Переселенці з Донбасу Олена та Євген з ранку до ночі працюють у 
кафе «Чебурек», яке вони відкрили в Запоріжжі. З одного боку, це повна 
перекваліфікація для них: раніше Євген працював на будівництві, а 
Олена – в ІТ. А з іншого боку – це втілення давньої мрії, адже Євген ще 
в дитинстві хотів відкрити кафе та стати шеф-кухарем. Зайшовши 
до їхнього кафе, одразу відчуваєш, що це сімейна справа, яку власники 
закладу дуже люблять і тому, наприклад, з натхненням створюють 
власні несподівані рецепти, як-от десертний чебурек із яблуками. Завдяки 
проекту Олена та Євген отримали кухонний комбайн та кавоварку, 
які стали для них надійними помічниками. «Такі проекти дають людям 
шанс почати життя з початку, – каже Олена. – Ви не можете уявити, 
наскільки важливе для нас це обладнання. У мене вже були всі руки в 
мозолях, поки не приїхав комбайн. Без кавоварки ми втрачали клієнтів. 
А тепер нове обладнання змінило все на краще».
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Україна є країною походження, транзиту та призначення в торгівлі чоловіками, 
жінками та дітьми. Зростає й проблема внутрішньої торгівлі людьми. За даними 
дослідження, проведеного на замовлення МОМ, з 1991 року від торгівлі людьми 
постраждали понад 230 000 українців. Програму МОМ в Україні з протидії торгівлі 
людьми було започатковано 1998 року. Мета програми – допомагати Уряду України та 
громадськості в протидії торгівлі людьми та забезпечувати постраждалим доступ до 
допомоги і правосуддя. МОМ застосовує системний підхід до вирішення проблеми 
торгівлі людьми та надає постраждалим комплексну допомогу з реінтеграції, 
яка, залежно від індивідуальних потреб кожного бенефіціара, включає юридичні 
консультації та представництво в кримінальному і цивільному судах, медичну та 
психологічну допомогу, забезпечення притулком, професійну підготовку, надання 
невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від торгівлі людьми, які прагнуть 
започаткувати власний бізнес, а також інші форми допомоги.

За освітою Світлана* – економіст, раніше працювала в торгівлі. Як 
самотня мати шукала можливості для додаткового доходу й роботи за 
кордоном. На жаль, Світлана постраждала від торгівлі людьми в Польщі: 
її примушували працювати в садовому центрі, де контакт із хімікатами 
та тяжка фізична робота завдали її здоров’ю великої шкоди. Проте 
Світлана змогла подолати пережите, перегорнути цю сторінку минулого 
й навіть не втратити любов до садівництва.
Світлана отримала комплексну реінтеграційну допомогу від МОМ, яка 
включала тренінг із мікропідприємництва і грант на започаткування 
власного малого бізнесу, наданий завдяки фінансуванню від Канади. 
Завдяки участі в програмі МОМ Світлана не лише виграла грант, а й 
змогла сформувати навколо себе команду однодумців, в яку крім неї 
входять ще двоє молодих людей, які також брали участь у тренінгах і 
тепер разом реалізовують омріяну бізнес-ідею – садовий центр.
Новий садовий центр розташований на околиці західноукраїнського 
міста, де Світлана та її бізнес-партнери орендують земельну ділянку і де 
представлені сотні видів рослин на продаж.
«Я більше не думаю про минуле і досі люблю квіти. Цей бізнес дав мені 
змогу відродися, встати на ноги і почати все знову», – каже Світлана, 
відзначаючи, що цей малий бізнес зараз відіграє важливу роль як у її 
психологічному, так і в економічному відновленні: «Програма МОМ 
допомогла мені досягти фінансової стабільності, і я займаюся тим, до 
чого маю покликання». *	 Ім’я	було	змінено	для	

захисту	приватності.

З 1998 року 
Представництво МОМ 
в Україні надало 
комплексну допомогу 
з реінтеграції 
понад 14 000 
постраждалим 
від торгівлі 
людьми. Понад 
60% постраждалих 
від торгівлі людьми, 
яким надала 
допомогу МОМ у 
2016–2017 роках, 
становлять чоловіки, і 
близько 40% – жінки.
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Для мігрантів та мандрівників здоров’я – це необхідна передумова. Тільки людина 
в доброму здоров’ї зможе успішно добратися до пункту призначення й уповні 
реалізувати власний інтелектуальний, культурний, людський та фінансовий потенціал, 
сприяючи соціальному й економічному розвитку своєї нової громади та країни.
Медичне обстеження є основною послугою, яку Представництво МОМ в Україні надає 
мігрантам у галузі охорони здоров’я. Воно здійснюється при переселенні, міжнародному 
працевлаштуванні, для отримання тимчасової чи постійної візи або в рамках участі у 
конкретних програмах допомоги мігрантам. Кожна країна має власні політики та практики 
щодо імміграції та громадської сфери, тож вимоги до оцінювання стану здоров’я різняться. 
Медичне обстеження проводиться для того, щоб переконатися, що переїзд не ставить 
під загрозу здоров’я мігрантів та не становить ризику для громадського здоров’я під час 
їхньої подорожі або після прибуття до кінцевого пункту призначення. Співпрацюючи з 
медичними закладами, лабораторіями й рентгенівськими кабінетами в Києві та Львові, 
МОМ забезпечує надання ефективних якісних послуг, що враховують потреби кожного 
пацієнта. Крім медичного обстеження, МОМ в Україні надає й інші медичні послуги, 
пов’язані з подорожами та інтеграцією, як-от: лікування, консультування, медико-
санітарна просвіта, імунізація, медичний супровід та взяття зразків ДНК.

Представництво 
МОМ в Україні 
здійснює оцінювання 
стану здоров’я осіб, 
які прямують до 
Австралії, Канади, 
Нової Зеландії, 
Сполучених 
Штатів Америки 
та Сполученого 
Королівства. 
З початку своєї 
діяльності в 1997 
році медичний відділ 
Представництва 
МОМ в Україні надав 
послуги з медичного 
обстеження понад 
210 000 мігрантів 
та близько 
55 000 біженців.На вигляд Сергій* здавався звичайним відвідувачем – одним з багатьох, що 

приходять на обстеження до медичного відділу Представництва МОМ у 
Києві. На жаль, з’ясувалося, що поїздку до Нової Зеландії чоловікові доведеться 
відкласти: у нього виявили туберкульоз. 
«Ні, ви помиляєтеся! Я молодий, я займаюся спортом. Я альпініст і почуваюся 
абсолютно здоровим», – обурювався Сергій. Спочатку він відмовлявся вірити 
лікарям МОМ. На щастя, він зрештою погодився з діагнозом, проте ново-
зеландським Південним Альпам довелося зачекати до завершення лікування. 
Рентген був однозначним, й аналіз мокротиння підтвердив діагноз 
деструктивної форми туберкульозу легень. Лікар МОМ направив Сергія до 
фахівця, щоб розпочати лікування, яке включало навіть операцію на легенях. 
Сергій видужав і позбувся туберкульозу. Попри те, що він не здавався 
хворобливим під час свого першого візиту до МОМ, співробітники медичного 
відділу відзначили, що після операції він має набагато кращий вигляд. Сергій 
був дуже вдячним МОМ за допомогу й турботу: «Я ніколи не міг уявити, що 
одного дня рутинне медичне обстеження може врятувати моє життя». 
На щастя, більшість відвідувачів медичного відділу МОМ підпадають під 
категорію «придатні для подорожей», але такі випадки, як із Сергієм, 
нагадують нам, що ми маємо справу зі здоров’ям і що іноді навіть формальний 
медогляд може виявити серйозне захворювання та врятувати людське 
життя. Сергій не підкорив Південних Альп Нової Зеландії. Він змінив свої плани 
і тепер живе в Преторії, що в Південній Африці, але ми впевнені в тому, що він 
піднявся (або принаймні мріє про сходження) на північний схил гори Блуберг. *	 Ім’я	було	змінено	для	

захисту	приватності.
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Глобальна стратегія Міжнародної організації з міграції передбачає сприяння добробуту 
мігрантів, зміцнення ролі мігрантів у розвитку як країн, що їх приймають, так і країн 
походження, а також підтримку інтеграції національних меншин у країнах призначення.
Представництво МОМ в Україні надає допомогу Уряду у використанні потенціалу для 
розвитку, що його має трудова міграція, в інтересах окремих мігрантів, їхніх громад 
та українського суспільства.
За роки своєї роботи в Україні МОМ робила це шляхом впровадження спеціалізованих 
мікропозик для малих підприємств, проведення досліджень щодо трудової міграції 
та грошових переказів з-за кордону, надання експертної оцінки міграційного 
законодавства та підтримки Уряду в підготовці двосторонніх угод з основними 
країнами призначення трудових мігрантів. Представництво 

МОМ в Україні 
підтримує етичний 
набір на роботу, 
гідні умови праці та 
безпечну міграцію 
через Національну 
гарячу лінію з 
протидії торгівлі 
людьми і 
консультування 
мігрантів 527, 
яка щорічно 
отримує близько 
20 000 телефонних 
звернень.

Після переїзду з Узбекистану Трохим, етнічний кореєць, успішно почав нове 
життя в Україні. Протягом 18 років він щороку відвідував Україну для сезонної 
роботи в сільському господарстві і врешті-решт у 1997 році переїхав на 
постійне проживання до Херсонщини. У 2010–2013 роках Трохим та очолювана 
ним місцева громадська організація допомогли МОМ підтримати інтеграцію 
інших етнічних корейців. 
Коли Трохим розповідає свою історію, з його обличчя не сходить горда усмішка. 
Сьогодні Трохим і його сім’я володіють 25 га й орендують ще 100 га землі. Родина 
успішно вирощує дині, кавуни, зелений перець, капусту, моркву, баклажани, 
огірки, помідори та інші овочі і фрукти, частину насіння яких Трохимові часом 
пересилають з його історичної батьківщини – Південної Кореї.
Проект МОМ, що фінансувався урядом Республіки Корея, допомагав 
розбудовувати зв’язки між етнічними корейцями, які мешкають в Україні, 
та країною їхніх предків. Етнічні корейці переїхали до України переважно із 
середньоазійських республік колишнього СРСР, куди їх виселили з російського 
Далекого Сходу в 1937 році. 
У рамках проекту МОМ надала допомогу з інтеграції етнічним корейцям, 
котрі мали проблеми з правовим статусом і шукали кращих можливостей 
для бізнесу в офіційному секторі економіки. Це було здійснено за допомогою 
програми мікропозик, яка також сприяла економічному розвитку окремих 
південних регіонів України: бенефіціари оволодівали новими знаннями та 
сучасними сільськогосподарськими технологіями, для них були проведені 
практичні заняття та бізнес-курси, надано підтримку в управлінні бізнесом. 
Багатьом з етнічних корейців, котрі раніше були не зареєстровані, вдалося 
отримати офіційний дозвіл на проживання через очолювану Трохимом НУО, 
яка налагодила ефективну співпрацю з місцевими органами влади. Історія 
Трохима для багатьох є прикладом успішної інтеграції. А за сприяння МОМ 
Трохим зміг допомогти й іншим етнічним корейцям пустити коріння в Україні.



ТА МІГРАЦІЯ 
В УКРАЇНІ

Достовірні вихідні дані та моніторинг тенденцій мають вирішальне значення для 
будь-якого процесу реформування та позитивних змін. МОМ, будучи глобальним 
джерелом інформації про міграцію, проводить регулярні дослідження щодо 
становища внутрішньо переміщених осіб в Україні з березня 2016 року. Метою 
Національної моніторингової системи (НМС) в Україні, що діє на основі підходів 
Матриці відстеження переміщень (МВП), є підтримка Уряду України в збиранні 
й аналізі інформації щодо соціально-економічних характеристик внутрішньо 
переміщених осіб та домогосподарств ВПО, а також викликів, з якими стикаються 
ВПО. МОМ адаптувала до українського контексту матрицю відстеження переміщень 
(Displacement Tracking Matrix — DTM), систему, призначену для регулярного збору, 
обробки й поширення інформації про ситуацію з переміщенням.
У рамках опитування проводиться збір інформації про соціально-економічні 
характеристики ВПО на рівні окремих осіб та домогосподарств, у тому числі про 
їхній щомісячний дохід та його відповідність офіційному прожитковому мінімуму. 
НМС також включає в себе відповіді ВПО щодо ситуацій, у яких вони відчувають 
дискримінацію. Дослідження приділяє особливу увагу ситуації жінок-ВПО, рівневі 
їхньої зайнятості та можливостям отримання доходів. 

Національна 
моніторингова 
система забезпечує 
краще розуміння 
динаміки 
переміщень, 
відповідає на 
питання щодо 
місць перебування, 
чисельності, 
вразливості 
переміщеного 
населення та його 
потреб.



ТА МІГРАЦІЯ 
В УКРАЇНІ

Цілі сталого розвитку можна реалізувати лише за умови партнерства та співпраці на 
глобальному рівні.
Допомога МОМ уразливим групам населення та постраждалим від торгівлі людьми 
забезпечується через мережу досвідчених НУО у всіх регіонах України.
МОМ підтримує географічне розширення та зміцнення Національного механізму 
взаємодії для надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми, який було 
запроваджено Міністерством соціальної політики. З метою підвищення доступу 
постраждалих від торгівлі людьми до правосуддя, МОМ надає комплексні 
послуги з розвитку потенціалу системи кримінального правосуддя в Україні. МОМ 
також співпрацює з Державною міграційною службою України та Державною 
прикордонною службою України для підвищення можливостей ідентифікації 
потенційних постраждалих від торгівлі людьми на кордонах країни і покращення 
співпраці зі спеціалізованими підрозділами поліції.
МОМ допомагає Уряду України розробити комплексну систему управління 
міграційними процесами та кордонами шляхом зміцнення інституційних, 
організаційних, операційних та кадрових можливостей. МОМ співпрацює з 
органами української влади, які займаються питаннями міграції та управління 
кордонами, зокрема з Міністерством закордонних справ, Державною міграцій- 
ною службою, Державною прикордонною службою, Державною фіскальною 
службою, Секретаріатом Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, 
Міністерством внутрішніх справ, а також із громадянським суспільством.
Крім того, Представництво МОМ в Україні отримує потужну підтримку від 
представників приватного сектору. 
«Галнафтогаз» спільно з МОМ розробили інформаційні білборди, що піднімають 
тему безпечної міграції та інформують про номер гарячої лінії з протидії торгівлі 
людьми, і встановили їх на автозаправних станціях «ОККО», розташованих поблизу 
пунктів пропуску на державному кордоні України.
Компанія Western Union Ukraine розмістила брошури з протидії торгівлі людьми, які 
надають інформацію про безпечне працевлаштування, у своїх пунктах в Україні, Італії, 
Греції та Португалії. Крім того, Фонд Western Union фінансував комплексну допомогу 
з реінтеграції 40 українських постраждалих від торгівлі людьми.
Vodafone, Lifecell, «Київстар» з 2007 року підтримують безкоштовні дзвінки з 
мобільних телефонів на Національну гарячу лінію з протидії торгівлі людьми і 
консультування мігрантів 527.
Nielsen LLC провела розширені тренінги з маркетингу та продажів для бізнес-
тренерів серед партнерських НУО МОМ, а також для вимушених переселенців та 
постраждалих від торгівлі людьми, які отримали гранти від МОМ.
Robert Bosch LTD постачає інструменти та обладнання для МОМ за оптовими цінами 
для подальшого надання їх постраждалим від торгівлі людьми, які беруть участь у 
програмі зміцнення економічного потенціалу.
Серед українських і міжнародних компаній, що підтримують діяльність 
Представництва МОМ в Україні з протидії торгівлі людьми, є також Coca-Cola, «Група 
1+1 медіа» та Leo Burnett.

Аби надати допомогу 
якнайширшому 
колу бенефіціарів 
по всій Україні, 
МОМ співпрацює 
з Урядом, 
громадянським 
суспільством, 
донорами, 
міжнародними 
організаціями 
та приватним 
бізнесом.



ТА МІГРАЦІЯ 
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За роки своєї роботи 
в Україні Міжнародна 
організація з міграції 
(МОМ) надала допомогу 
близько 500 000 
мігрантів (українцям 
та особам інших 
національностей), 
внутрішньо 
переміщеним особам, 
потенційним мігрантам, 
жертвам торгівлі людьми 
та іншим уразливим 
групам, безпосередньо 
або через своїх партнерів 
у проектах.

МІЖНАРОДНА ОРГАНІЗАЦІЯ З МІГРАЦІЇЇ (МОМ) • ПРЕДСТАВНИЦТВО В УКРАЇНІ

вул. Михайлівська, 8, Київ, Україна, 01001

+38 044 568 5015
+38 044 568 5016

facebook.com/IOMUkraine
instagram.com/iomukraine

iomkiev@iom.int
www.iom.org.ua

Заснована в 1951 році, МОМ є провідною міжурядовою 
організацією в галузі міграції, що тісно співпрацює з урядовими, 
міжурядовими та неурядовими партнерами.

МОМ сприяє гуманній та впорядкованій міграції для загального 
блага, надаючи послуги, підтримку та рекомендації урядам та 
мігрантам.

Діяльність МОМ спрямована на забезпечення врегульованого 
та гуманного управління міграцією, міжнародного 
партнерства у вирішенні міграційних питань, допомогу в 
пошуку практичних рішень міграційних проблем, а також на 
надання гуманітарної підтримки мігрантам, які її потребують, 
включно з біженцями та внутрішньо переміщеними особами.

Представництво МОМ в Україні почало працювати в Києві у 
1996 році. 2016 року МОМ долучилася до системи Організації 
Об’єднаних Націй як Агентство ООН із питань міграції.
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