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МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ 

(Мінекономіки) 

Н А К А З  

29 липня 2021 року № 342-21 

Київ 

 

Про внесення змін до переліку 

спеціальностей та вимог до кваліфікації  

спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути  

задоволена за рахунок імміграції у 2021 році 
 

Відповідно до частини першої статті 8 Закону України “Про імміграцію” 

та відповідно до Національного класифікатора України ДК 003:2010 

“Класифікатор професій”, затвердженого наказом Державного комітету 

України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 

№ 327 (зі змінами), 

НАКАЗУЮ: 

1. Унести зміни до переліку спеціальностей та вимог до кваліфікації 

спеціалістів і робітників, потреба в яких може бути задоволена за рахунок 

імміграції у 2021 році, затвердженого наказом Мінекономіки від 06.01.2021  

№ 18 (зі змінами), виклавши його в новій редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 

Глущенко С. В. 

 

Перший віце-прем’єр-міністр  

України – Міністр              Олексій ЛЮБЧЕНКО  

 



 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 

України 

06 січня 2021 року № 18  

“Про затвердження переліку 

спеціальностей та вимог до кваліфікації 

спеціалістів і робітників, потреба в яких 

може бути задоволена за рахунок 

імміграції у 2021 році”      

(у редакції наказу Міністерства економіки 

України 

від  29 липня 2021 року № 342-21 ) 

 

ПЕРЕЛІК 

спеціальностей та вимог до кваліфікації спеціалістів і робітників, потреба в 

яких може бути задоволена за рахунок імміграції у 2021 році 

 
Код професії 

відповідно до 

Класифікатора 

професій 

Найменування професії 
Кваліфікаційні вимоги до висококваліфікованих 

спеціалістів і робітників 

Усього, 

осіб 

 

1 2 3 4 
 

1222.1 Технічний керівник 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 відповідного напряму. 

500 

1229.7 Директор технічний 

 

 

1493 Менеджер (управитель) 

систем якості  

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; 

чинний сертифікат з інформаційної безпеки (один з 

наступних: CISSP, CISA, CISM, ITIL Master, 

CompTIA Security+). 

100 

1495 

 

Менеджер (управитель) 

систем з інформаційної 

безпеки 

1236 Головний програміст Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи у сфері інформаційних 

технологій за професією* – не менше ніж 3 роки. 
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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. 

2131.2 Інженер 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 з одного 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. 

2132.2 Інженер-програміст Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта з одного 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 Програміст (база даних) 

2132.2 Програміст прикладний 

2132.2 Програміст системний 

2144.2 Інженер-конструктор 

(електроніка) 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта з одного 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. 

2131.2 

 

Аналітик з комп’ютерних 

комунікацій  

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта з одного з технічних напрямів 

208 

2131.2 Аналітик комп’ютерних 

систем 

2131.2 Аналітик операційного та 
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прикладного програмного 

забезпечення 

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. 

2433.2 Аналітик консолідованої 

інформації 

2131.2 Адміністратор бази даних Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта за фахом; 

навички з забезпечення працездатності баз даних під 

керівництвом MySQL/PostgreSQL/MS SQL, 

підтримки та розвитку наявної інфраструктури баз 

даних, моніторингу продуктивності та аналізу роботи 

баз даних, створення SQL запитів, роботи з 

операційними системами Windows, Linux; 

досвід адміністрування баз даних 

MySQL/PostgreSQL/MS SQL. 

36 

2131.2 Адміністратор даних 

 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта за фахом. 

32 

2131.2 Аналітик комп’ютерного 

банку даних 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта за фахом; 

навички з перевірки реквізитів рахунків-фактур, 

аудиту вантажних рахунків, аналізу даних щодо 

відвантаження, перевірки логіки розрахунку, 

спілкування з клієнтами, оптимізації бізнес-процесів; 

знання англійської мови на рівні Intermediate (або 

вище); 

впевнене користування MS Excel. 

33 

2131.2 Адміністратор системи Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта з технічного напряму підготовки; 

навички з обслуговування та ремонту комп’ютерної 

техніки та периферійних пристроїв, встановлення ОС 

Windows, Microsoft Office та інших прикладних 

програм, впровадження в роботу медичних та 

бухгалтерських інформаційних систем, допомоги 

користувачам, обслуговування комп’ютерної мережі 

та серверного обладнання; 

знання електроніки, комп’ютерної техніки, 

операційних систем Windows, мережевих технологій. 

42 

2131.2 Інженер з програмного 

забезпечення комп’ютерів 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

33 
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відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта; 

знання Macintosh. 

2139.2 Експерт з управління 

інформаційними 

технологіями (у галузі 

блокчейн, криптовалюти, 

віртуальні активи) 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта;  

дохід за визначеною професією за попередній 

календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 

доларів США або більше. 

50 

2139.2 Інженер із застосування 

комп’ютерів 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта. 

3 

2149.2 Інженер із впровадження 

нової техніки й технології 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта; 

навички з розробки та проєктування технічних 

завдань щодо впровадження новітніх інформаційних 

систем (створення проєктів комп’ютерних класів, 

лабораторій, систем відеоспостереження, систем 

контролю та управління), впровадження та 

вдосконалення новітніх інформаційних технологій. 

33 

2224.2 Провізор Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 1 рік. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта за напрямом підготовки “Фармація”. 

264 

2149.2 

 

Професіонал із організації 

захисту інформації з 

обмеженим доступом 

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;  

чинний сертифікат з інформаційної безпеки (один з 

наступних: CISSP, CISA, CISM, ITIL Master). 

301 

2149.2 Професіонал із організації 

інформаційної безпеки  

3439 Фахівець із організації 

захисту інформації з 

обмеженим доступом 

3439 

 

Фахівець із організації 

інформаційної безпеки 

3121 Фахівець з інформаційних 

технологій 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 3 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта з технічного напряму підготовки; 

дохід за визначеною професією за попередній 

803 

3121 Фахівець з розробки та 

тестування програмного 

забезпечення 

3121 Фахівець з розроблення 

комп’ютерних програм 
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календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 

доларів США або більше. 

3121 Фахівець з комп’ютерної 

графіки (дизайну) 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 2 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта; 

професійне знання вебпрограм WordPress; 

знання мов HTML, php, SEO, Link, Webmaster Tools; 

вміння аналізувати та створювати інформаційний 

контент. 

33 

3228 Фармацевт Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти за 

напрямом підготовки “Фармація, промислова 

фармація”. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти за 

напрямом підготовки “Фармація, промислова 

фармація”. 

246 

4113 Оператор 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 з технічного напряму підготовки;  

дохід за визначеною професією за попередній 

календарний рік у розмірі, еквівалентному 24 000 

доларів США або більше. 

100 

4141 Оброблювач 

інформаційного матеріалу 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

повна загальна середня освіта та професійна 

(професійно-технічна) освіта або повна загальна 

середня освіта та професійна підготовка на 

виробництві. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

навички з оброблення інформаційного матеріалу. 

31 

4222 Адміністратор Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 2 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

вища освіта за фахом. 

1 

7122 Муляр Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи муляром 3 розряду* – 

не менше ніж 1 рік. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

професійна (професійно-технічна) освіта; 

проходження підвищення кваліфікації. 

34 

7241 Електромонтер з ремонту 

та обслуговування 

електроустаткування 

Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 1 рік. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

повна загальна середня освіта та професійна 
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підготовка на виробництві; професійна (професійно-

технічна) освіта; початковий рівень вищої освіти 

(молодший бакалавр);  

підвищення кваліфікації за професією 

електромонтера з ремонту та обслуговування 

електроустаткування відповідно до розряду.  

8311 Машиніст тепловоза Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за кваліфікацією 

помічник машиніста* – не менше ніж 1,5 роки. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

професійна (професійно-технічна) освіта відповідної 

спеціальності. 
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Водій тролейбуса Обов’язкова кваліфікаційна вимога: 

підтверджений досвід роботи за професією 

відповідного напряму* – не менше ніж 1 рік. 

 

Додаткові кваліфікаційні вимоги: 

повна загальна середня освіта та професійна 

підготовка за спеціальною програмою; 

наявність посвідчення водія транспортного засобу. 
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* 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.  
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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. 


