
Міграційний супровід 
іноземних працівників

Чи знали ви, що невеликі компанії втрачають п’яту частину свого 
прибутку на бюрократію? Чи відноситься до цього міграційний супровід 
іноземних працівників? Звісно. Глобальні компанії вже давно усвідомили, 
що найбільш вигідним рішення з точки зору затрат та результатів є 
делегування цих процесів професійним незалежним консультантам.

KPMG в Україні має багаторічний досвід міграційного супроводу іноземних 
працівників як великих українських і міжнародних компаній, так і фізичних осіб. 

Що ми робимо:

© 2021 ТОВ «КПМГ-Україна», компанія, зареєстрована згідно із законодавством України, член глобальної організації незалежних фірм KPMG, що входять до KPMG International Limited, 
приватної англійської компанії з відповідальністю, обмеженою гарантіями своїх учасників. Усі права застережені. 
Назва KPMG та логотип KPMG є зареєстрованими торговими марками або товарними марками, що використовуються за ліцензією учасниками глобальної організації незалежних фірм KPMG.

З чого почати?

Як бізнесу не витрачати прибуток на бюрократичні процеси?

формуємо перелік необхідних документів та покрокову інструкцію

отримуємо дозволи на працевлаштування в компаніях як для найманих, так і для відряджених іноземних 
працівників

отримуємо службові картки для представництв, які залучають роботу іноземних громадян

допомагаємо іноземним громадянам оформити посвідку на тимчасове/постійне проживання та вчасно 
зареєструвати місце проживання в Україні

орієнтуємо щодо режиму в’їзду та поточних карантинних обмежень для уникнення ускладнень під час 
перетину державного кордону України

надаємо підтримку в отриманні довідки підтвердження кількості днів перебування на території України у 
відповідному періоді

допомагаємо з отриманням індивідуального реєстраційного номера облікової картки платника податків

Ми забезпечуємо комплексний підхід до:

організації легального 
перебування іноземних 
громадян в Україні для 
працевлаштування / надання 
послуг на території України

Напишіть нам на e-mail або зателефонуйте нашому консультанту прямо зараз, аби обговорити 
перші кроки для успішної міграції в Україну!

надання вичерпної 
інформації стосовно 
поточного режиму 
в’їзду на територію 
України

прогнозу щодо потенційного 
переміщення для чіткого 
планування робочого 
процесу, враховуючи строки 
отримання дозвільних 
документів
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