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Випуск новин 
 

Покращення привабливості провінції 
Альберта для заповнення прогалин на 
ринку зайнятості 

18 січня 2023 року Запити для ЗМІ 

Уряд провінції Альберта працює над підвищенням 
привабливості провінції для новоприбулих, щоб 
стимулювати розвиток економіки й розв'язати проблеми 
з дефіцитом робочої сили в ключових секторах 
економіки. 

Економіка провінції Альберта успішно відновлюється, і найбільшою проблемою, яка 

сповільнює подальший економічний розвиток, є дефіцит робочої сили. Уряд провінції 

Альберта вводить зміни до імміграційної програми Alberta Advantage (AAIP), 

збільшуючи можливості для міжнародних працівників, які мають високий попит, і які 

мають родичів у провінції Альберта, щоб заповнити ці вакансії. 

AAIP — це програма економічної імміграції, яка дозволяє провінції Альберта 

номінувати кваліфікованих працівників на отримання статусу постійного жителя (PR). 

Якщо новоприбулі, які приймають пропозицію про роботу, матимуть надійну систему 

підтримки, яка працює у провінції, їм буде легше здійснити перехід до нової культури 

та нової спільноти. Крім полегшення процесу інтеграції в життя провінції, ця програма 

допомагає залишитися в провінції цим людям на більш тривалий час. 

Галузеві експерти прогнозують, що через розвиток і зростання економіки і вихід 

робітників на пенсію провінція Альберта буде відчувати дефіцит кваліфікованих 

робітників до 2025 року. На поточний момент провінція Альберта має 100 000 вакансій 

у всіх секторах економіки. Сектори, які мають попит, включають сфери охорони 

здоров'я, освіти, технологій і інженерії. 

Стислі факти 
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• У грудні 2022 року провінція Альберта отримала більш ніж 41 000 нових 

робочих місць з повною зайнятістю, при цьому за весь 2022 рік було додано 

94 000 робочих місць з повною зайнятістю. З початку 2021 року кількість 

робочих місць з повною зайнятістю в провінції Альберта збільшилася на 

221 000. 

• Згідно з прогнозами, до 2025 року загальний дефіцит робочих місць у 

провінції Альберта становитиме 33 100 працівників у кількох професіях, 

рівнях кваліфікації та секторах. 

• Програма економічної імміграції AAIP дозволяє провінції Альберта 

номінувати працівників на отримання статусу постійного жителя (PR). 

o Номінанти повинні володіти навичками, які потрібні для заповнення 

прогалин в економіці провінції Альберта, і мати можливість 

забезпечувати свої сім'ї. 

• Міністерство імміграції, біженців та громадянства Канади (IRCC) встановило 

щорічні ліміти кількості номінацій:  

o У 2022 році за програмою AAIP кваліфікованим і напівкваліфікованим 

працівникам через сім імміграційних потоків було видано 6500 

сертифікатів про номінацію, тобто всю дозволену IRCC норму. 

• Для імміграційного потоку Експрес-в'їзду в Альберту (Alberta Express Entry 

Stream) було надано 3120 сертифікатів. 

Супутня інформація 

• Професійні перспективи провінції Альберта (2021-2030) 

• Імміграційна програма Alberta Advantage — новини 

• Потік Експрес-в'їзду в Альберту (Alberta Express Entry Stream) 
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