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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського 

господарства України 

19 лютого 2020 року № 283 

(у редакції наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі  

та сільського господарства України 

від __________ № ___) 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба 

в яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2020 році 

 
Категорія 

професії 

Код професії 

відповідно до 

Класифікатора 

професій 

Найменування 

професії 

Кваліфікаційні вимоги до 

висококваліфікованих 

спеціалістів і робітників 

Усього, 

осіб 

 

1 2 3 4 5 

Менеджери 1495 Менеджери 

(управителі) 

систем з 

інформаційної 

безпеки 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

у галузі/за професією* – не 

менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта відповідно до 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше;  

наявність діючого сертифіката 

з інформаційної безпеки (один 

з таких: CISSP, CISA, CISM, 

ITIL Master, CompTIA 

Security+). 

100 

1493 Менеджери 

(управителі) 

систем якості 

Керівники 1222.1 Технічні керівники 

 

 

 

 

 

 

 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи  

у сфері інформаційних 

технологій за професією* – не 

менше ніж 3 роки. 

 

500 
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 Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта технічного 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше; 

сертифікат Массачусетського 

технологічного інституту 

відповідного напряму. 

1229.7 Директори технічні 

Спеціалісти з 

інформаційної 

безпеки 

3439 Фахівці із 

організації 

інформаційної 

безпеки 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта відповідно до 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше; 

наявність діючого сертифіката 

з інформаційної безпеки (один 

з таких: CISSP, CISA, CISM, 

ITIL Master).  

300 

3439 Фахівці із 

організації захисту 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

2149.2 Професіонали із 

організації 

інформаційної 

безпеки 

2149.2 Професіонали із 

організації захисту 

інформації з 

обмеженим 

доступом 

Програмісти 1236 Головні 

програмісти 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

у сфері інформаційних 

технологій за професією* – не 

менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта технічного 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше; 

сертифікат Массачусетського 

технологічного інституту 

3000 
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відповідного напряму. 

2131.2 Інженери з 

комп'ютерних 

систем 

 

 

 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта в одному з 

технічних напрямів 

підготовки: 

"Комп'ютерна інженерія", 

"Кібернетика", "Математика", 

"Прикладна математика", 

"Інформатика"; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше; 

сертифікат Массачусетського 

технологічного інституту 

відповідного напряму. 

2144.2 Інженери-

конструктори 

(електроніка) 

2132.2 Інженери-

програмісти 

 

 

 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта в одному із 

технічних напрямів 

підготовки: 

"Кібернетика", "Математика", 

"Прикладна математика", 

"Інформатика" або технічна 

освіта у сфері автоматизації та 

комп'ютерних технологій; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше; 

сертифікат Массачусетського 

технологічного інституту 

відповідного напряму. 

2132.2 Програмісти (база 

даних) 

 

 

 

2132.2 Програмісти 

прикладні 

 

 

 

2132.2 Програмісти 

системні 
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Аналітики 2433.2 Аналітики 

консолідованої 

інформації 

 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта в одному з 

технічних напрямів 

підготовки: "Кібернетика", 

"Математика", "Прикладна 

математика", "Інформатика" 

або технічна освіта у сфері 

автоматизації та 

комп'ютерних технологій; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше. 

200 

2131.2 Аналітики 

комп’ютерних 

систем 

 

2131.2 Аналітики 

комп'ютерних 

комунікацій 

 

2131.2 Аналітики 

операційного та 

прикладного 

програмного 

забезпечення 

Фахівці в 

галузі 

обчислюва-

льної техніки 

3121 Фахівці з 

розроблення 

комп'ютерних 

програм 

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта технічного 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше. 

800 

3121 Фахівці з 

інформаційних 

технологій 

3121 Фахівці з розробки 

та тестування 

програмного 

забезпечення 

Оператори з 

обробки 

інформації та 

програмного 

забезпечення 

4113 Оператори з 

обробки інформації 

та програмного 

забезпечення  

Обов'язкова кваліфікаційна 

вимога:  

підтверджений досвід роботи 

за професією відповідного 

напряму* – не менше ніж  

3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні 

вимоги:  

вища освіта технічного 

напряму підготовки; 

дохід за визначеною 

100 
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професією за попередній 

календарний рік у розмірі, 

еквівалентному 24 000 доларів 

США або більше. 

* Досвід роботи може підтверджуватися одним або будь-якою комбінацією документів, 

зокрема: 

1) трудова книжка працівника або її аналоги; 

2) рекомендаційні листи, які підтверджують надання послуг у відповідній галузі; 

3) договори про надання послуг у відповідній галузі; 

4) акти приймання наданих послуг у відповідній галузі; 

5) інші документи, що підтверджують досвід роботи, які видаються в країні проживання 

заявника. 

 

Примітка. Особа вважається такою, що відповідає кваліфікаційним вимогам до 

висококваліфікованих спеціалістів і робітників, за умови відповідності обов'язковій 

кваліфікаційній вимозі та одній або більше додатковим кваліфікаційним вимогам. 

 

 
 

 


