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Загальна інформація про імміграцію в Канаду 

(Вся інформація від уряду Канади. Будь ласка, відвідайте вебсайти уряду Канади для 
отримання додаткової інформації).  

Постійний резидент: Постійний резидент – це особа, яка отримала статус постійного 
резидента після імміграції до Канади, але не є громадянином Канади. Постійними 
резидентами є громадяни інших країн. Особа, яка перебуває в Канаді тимчасово, 
наприклад студент або іноземний працівник, не є постійним резидентом. Біженці, що 
переселені з-за кордону, стають постійними резидентами через “Програму біженців”, що 
підтримується урядом, або “Програму приватного спонсорства біженців”. Той, хто подає 
заявку на отримання статусу біженця в Канаді, не стає в той час постійним резидентом. 

Канадсько-український дозвіл на екстрені подорожі (CUAET):  шлях тимчасового 
проживання, а не імміграційна програма. В даний час спеціального шляху для постійного 
проживання за програмою CUAET не існує.  Особи з України, які бажають іммігрувати до 
Канади, повинні подати заявку, аналогічну іншим новоприбулим.   

У Канаді існують різні імміграційні потоки:  

Сімейний клас: метою є возз'єднання громадян Канади та постійних резидентів з 
близькими членами сім'ї. Подружжям, особам, які перебувають у цивільному шлюбі, 
подружнім партнерам а також дітям, які перебувають на утриманні, надається пріоритет.  

Клас біженців: забезпечує захист для переміщених осіб, які переслідувані або 
перебувають у небезпеці. Щоб приїхати до Канади як біженець, вас має направити 
організація, така як Агентство ООН у справах біженців або приватна спонсорська група. 
Програма надання притулку в Канаді призначена для людей, які подають заяви про 
захист біженців, знаходячись на території Канади.  

Гуманітарний та милосердний клас: для іноземних громадян, які в іншому випадку не 
підійшли б до жодного класу та мають переконливі гуманітарні та милосердні підстави. 
Потік поширюється на людей із винятковими випадками та кожен розглядається окремо.  

Економічний клас: заявники, обрані на основі їхніх професійних навичок/досвіду та 
здатності економічно утвердитися в Канаді. Існує багато різних програм за економічним 
потоком.  

Кваліфіковані працівники, які хочуть оселитися в Канаді назавжди, можуть подати заявку 
через Express Entry.  Express Entry – це онлайн-система, яку уряд Канади використовує 
для розгляду заявок на імміграцію, які надані кваліфікованими працівниками. Кожна 
імміграційна програма через Express Entry має власні критерії відповідності (тобто 
необхідні знання мови, досвід роботи, пропозиція роботи в Канаді, освіта). Ви повинні 
пройти затверджений мовний іспит, щоб підтвердити свої знання англійської або 
французької мови.  

А. Федеральна програма кваліфікованих робітників: для кваліфікованих робітників із 
досвідом роботи за кордоном. Повинні відповідати таким критеріям, як освіта та 
кваліфікований досвід роботи.  
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Б. Федеральна програма кваліфікованих професій: для робітників, які володіють 
професійною майстерністю і мають відповідну професійну кваліфікацію. Повинні мати 
дійсну пропозицію роботи або свідоцтво про кваліфікацію.  

В. Клас досвіду в Канаді: для кваліфікованих працівників, які мають канадський досвід 
роботи (отриманий за останні 3 роки до подання заявки).  

Національна класифікація професій (NOC): національна система Канади для опису 
професій. Код NOC описує роботу у відповідності до належної підготовки, освіти, досвіду та 
обов’язків (TEER), необхідних для роботи в конкретній професії. Щоб відповідати вимогам 
Express Entry, ви повинні визначити код NOC своєї професії.  

 Тип професії  

TEER 0 Керівні професії 

TEER 1 Професії, які зазвичай потребують вищої освіти 

TEER 2  Професії, які зазвичай потребують диплома коледжу, практичне стажування 
протягом 2 і більше років або включають наглядові повноваження  

TEER 3 Професії, які зазвичай потребують диплома коледжу, практичне стажування 
менше 2 років або навчання на робочому місці тривалістю більше 6 місяців 

TEER 4 Професії, які зазвичай потребують атестат про середню освіту або кілька 
тижнів навчання на робочому місці 

TEER 5  Професії, які зазвичай потребують короткострокову роботу та не вимагають 
формальної освіти 

 

Процес подання заявки на Express Entry 

А. Визначте, чи задовольняєте ви вимоги на подання заявки. 
Б. Створіть і надішліть свій онлайн-профіль. Якщо ви відповідаєте вимогам, ваша заявка 

буде додана до групи з іншими кандидатами.  
В. Профілі оцінюються та ранжуються проти інших у групі за певними критеріями. Якщо 

ви є одним з найкращих кандидатів, ви отримаєте запрошення подати заявку на статус 
постійного резидента.  Заявки повинні бути подані протягом 60 днів з моменту 
запрошення.  

Примітка: Кожна провінція та територія Канади має власні імміграційні програми, 
орієнтовані на певні групи (наприклад, студенти, бізнесмени, кваліфіковані робітники 
тощо). Процес подання заявки залежить від того, до якого потоку “Провінційної програми 
номінантів” ви подаєте заявку. В деяких потоках заявки розглядаються через Express 
Entry. Уряд Канади приймає остаточне рішення про схвалення заявок на постійне 
проживання. В Онтаріо “Провінційна програма номінантів” називається “Програмою 
номінантів на імміграцію в Онтаріо” (OINP).  
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Корисні ресурси 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC): 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html 

“Do you want to come to Canada or Extend Your Stay” (online questionnaire by the 
Government of Canada): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/come-canada-tool.html 

“Do you want to come to Canada as a skilled immigrant” (online questionnaire) 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool-
immigration-express-entry.html 

Find Your NOC Code: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-
code.html 

Provincial Nominee Programs: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees/works.html  

Важливо: агентства з облаштування та працівники з облаштування не уповноважені 
надавати консультації з питань імміграції чи громадянства або представляти інтереси 
особи, що подала заявку; однак вони можуть надати вам загальну інформацію та ресурси, 
як знайти професійні юридичні послуги. 
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General Information About Immigration to Canada 

(All information from the Government of Canada. Please visit Government of Canada websites 
for further details).  

Permanent Resident: A Permanent Resident is someone who has been given permanent 
resident status by immigrating to Canada but is not a Canadian citizen.  Permanent residents 
are citizens of other countries. A person in Canada temporarily, like a student or foreign 
worker, is not a Permanent Resident. Refugees who are resettled from overseas become 
permanent residents through the Government-Assisted Refugee Program or the Private 
Sponsorship of Refugees Program.  Someone who makes a refugee claim in Canada 
does not become a permanent resident at that time.                                  

Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET): a temporary residence 
pathway; not an immigration program. Currently, there is no special pathway for Permanent 
Residency under CUAET.  Individuals from the Ukraine who wish to immigrate to Canada must 
submit an application similar to other newcomers.   

In Canada, there are different immigration streams:  

Family Class: intent is to reunite Canadian citizens and Permanent Residents with close family 
members. Spouses, common-law or conjugal partners and dependent children are given 
priority.  

Refugee Class: provides protection to persons who are displaced, persecuted or in danger. To 
come to Canada as a refugee, you must be referred by an organization such as the United 
Nations Refugee Agency or a private sponsorship group. The in-Canada Asylum Program is for 
people making refugee protection claims from inside Canada.    

Humanitarian & Compassionate Class: for foreign nationals who would otherwise not qualify 
in any class and have compelling humanitarian and compassionate grounds. Stream applies to 
people with exceptional cases and are examined on a case-by-case basis.    

Economic Class: applicants selected on the basis of their occupational skills/experience and 
their ability to become economically established in Canada. There are many different programs 
under the economic stream.   

Skilled workers who want to settle in Canada permanently can apply through Express Entry.  
Express Entry is an online system that the Government of Canada uses to manage immigration 
applications from skilled workers. Each immigration program managed through Express Entry 
has its own eligibility criteria (i.e. required language skills, amount of work experience, job offer 
in Canada, education). You must take an approved language test to prove English or French 
language skills.  

Г. Federal Skilled Worker Program: For skilled workers with foreign work experience. Must 
meet criteria for factors such as education and skilled work experience.    

Д. Federal Skilled Trades Program: for skilled workers who are qualified in a skilled trade. Must 
have a valid job offer or a certificate of qualification.  

Е. Canadian Experience Class: for skilled workers who have Canadian work experience (gained 
in the last 3 years before application).   
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National Occupational Classification (NOC): Canada’s national system for describing 
occupations. A NOC code describes jobs according to the training, education, experience and 
responsibilities (TEER) needed to work in an occupation. To be eligible for Express Entry, you 
must determine the NOC Code of your occupation.  

 Occupation type  

TEER 0 Management occupations  

TEER 1 Occupations that usually require a university degree 

TEER 2  Occupations that usually require a college diploma, apprenticeship training of 2 
or more years or supervisory occupations  

TEER 3 Occupations that usually require a college diploma, apprenticeship training of 
less than 2 years, or more than 6 months of on-the-job training  

TEER 4 Occupations that usually require a high school diploma or several weeks of on-
the-job training 

TEER 5  Occupations that usually need short-term work demonstration and no formal 
education 

 

Application Process For Express Entry 

Г. Determine if you are eligible to apply.  
Д. Create and submit an online profile. If you’re eligible, you will be placed in a pool with other 

candidates.  
Е. Profiles are scored and ranked against others in the pool using specific criteria. If you are 

one of the top candidates, you will receive an invitation to apply to become a Permanent 
Resident.  Applications must be submitted within 60 days from the invitation.  

Note: Each province and territory in Canada has its own immigration programs that target 
certain groups (i.e. students, business people, skilled workers etc.). The application process 
depends on which Provincial Nominee Program stream you are applying to. Some streams 
apply through Express Entry. The Government of Canada makes the final decision to approve 
applications for Permanent Residence. In Ontario, the Provincial Nominee Program is called the 
Ontario Immigrant Nominee Program (OINP).  

Helpful Resources 

Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC): 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html 

“Do you want to come to Canada or Extend Your Stay” (online questionnaire by the 
Government of Canada): https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/come-canada-tool.html 

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/immigrate-canada.html
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool.html
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“Do you want to come to Canada as a skilled immigrant” (online questionnaire) 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/come-canada-tool-
immigration-express-entry.html 

Find Your NOC Code: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/express-entry/eligibility/find-national-occupation-
code.html 

Provincial Nominee Programs: https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-
citizenship/services/immigrate-canada/provincial-nominees/works.html 

Important: Settlement agencies and Settlement Workers are not authorized to provide 
immigration or citizenship advice or representation; however, they can provide you with 
general information and with resources how to find professional legal services. 
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