
Фінансування цього проекту 
здійснюється за рахунок спільних 
коштів Фондів для прохачів 
притулку, мігрантів та інтеграції

ПОЗИТИВНИЙ

Абсолютна рівноцінність: Ваші 
знання та навички, отримані за 
кордоном, відповідають 
професійній кваліфікації, 
отриманій у навчальних 
закладах Німеччини. 

Повідомлення буде містити 
інформацію щодо частково 
визнаної кваліфікації, а також 
щодо тих професійних навичок, 
яких Вам поки бракує. Крім 
того, Ви дізнаєтесь про те, які 
заходи можна вжити у Вашому 
випадку. Будь ласка, зверніться 
до консультаційного центру.

Vollständige Gleichwertigkeit: Ihre 
ausländische Berufsqualifikation und 
die deutsche Berufsqualifikation kann 
man gut miteinander vergleichen. 

ЧАСТКОВО ПОЗИТИВНИЙ

Часткова рівноцінність: 
Ваша кваліфікація, отримана 
за кордоном, лише частково 
відповідає професійній 
кваліфікації, отриманій у 
навчальних закладах 
Німеччини.

Процедура визнання є завжди індивідуальною та нерідко пов'язана з низкою 
труднощів. Це, зокрема, означає, що для різних випадків існують різні закони та 
контактні особи. Важливу роль при цьому відіграє вибір землі, в якій Ви плануєте 
проживати. Залежно від складності дана процедура займає до трьох місяців і коштує від 
100 до 600 €.

ЗАЯВА ПРО 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ 
РІВНОЦІННОСТІ ОСВІТИ

Quick-Check • Швидка перевірка Ваших шансів на життя та роботу в Німеччині: www.make-it-in-germany.com 

Віртуальні центри прийому громадян Центрального відомства з питань сприяння іноземним фахівцям (ZAV) • Онлайн- 
консультації, контактна інформація: www.make-it-in-germany.com

Відомство у справах іноземців • Адресу найближчої філії для отримання консультацій на місці Ви знайдете у розділі 
«Життя в Німеччині» на сайті: www.goethe.de/mwnd

Федеральне агентство зайнятості • Адресу найближчої філії для отримання консультацій на місці можна знайти тут:  
www.arbeitsagentur.de 

Netzwerk IQ • Консультація та контакти філій у Вашому регіоні: www.netzwerk-iq.de
 
Реміснича палата (HWK) • Консультації на сайті: www.handwerkskammer.de

Визнання документів у Німеччині • Перевірка Ваших шансів та отримання консультацій (зокрема, за 
телефоном/особисто): www.anerkennung-in-deutschland.de 

Berufenet (агентство зайнятості) • Інформаційна служба: www.berufenet.arbeitsagentur.de 

Make it in Germany (Здійсни це в Німеччині) • Консультації за телефоном або в режимі онлайн: 
www.make-it-in-germany.com

Торгово-промислова палата, відділ підтвердження зарубіжної кваліфікації 
(IHK FOSA) • Особисті консультації та зустрічі www.ihk.de

ВИЗНАЧЕННЯ РЕГЛАМЕНТОВАНОЇ ПРОФЕСІЇ

ПЕРЕКЛАД І ЗАСВІДЧЕННЯ ДОКУМЕНТІВ

Перелік необхідних документів, зокрема, посвідчень особи або 
свідоцтв, які підтверджують Вашу професійну кваліфікацію та 
досвід, можна знайти, скориставшись формою пошуку визнаних 
професій на сайті: www.anerkennung-in-deutschland.de. Про те, які 
документи Вам знадобляться, Ви можете дізнатися, звернувшись до 
Торгово-промислової палати. 

Замовити послуги перекладачів з державною атестацією можна на 
сайті www.justiz-dolmetscher.de, а також звернувшись до 
Федерального агентства зайнятості.

У ЧОМУ ПОЛЯГАЄ ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ 
ДОКУМЕНТІВ ПРО ПРОФЕСІЙНУ ОСВІТУ?
Плануєте працювати в Німеччині за спеціальністю? У ряді випадків для 
цього Вам необхідно отримати визнання документів про професійну освіту, 
в інших випадках ця процедура не є обов'язковою. Однак отримання такого 
визнання за власною ініціативою забезпечить Вам цілу низку переваг. Ми 
підготували для Вас важливу інформацію та кілька корисних рекомендацій:

АНАЛІЗ КВАЛІФІКАЦІЇ

напр., у формі пробного 
виконання роботи або 
експертної співбесіди. Такий 
аналіз проводиться у разі 
відсутності повного комплекту 
документів не з вини 
заявника.

A
ПРОЦЕДУРА ВИЗНАННЯ, ПРОПОНОВАНА ВІДДІЛОМ 
ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ (IHK FOSA), 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВОЇ (IHK) ТА РЕМІСНИЧОЇ (HWK) ПАЛАТ

ПЕРЕЛІК 
ЗАТВЕРДЖЕНИХ ПРОФЕСІЙ

Ознайомтеся з наступним переліком 
спеціальностей, за якими на даний час 

проводиться активний пошук 
кваліфікованих кадрів:

www.arbeitsagentur.de/positivliste. 
Якщо Ваша професія увійшла у цей список, 
Ви маєте високі шанси на ринку праці в 
Німеччині. Проте для цього необхідно, аби 
Вашу професійну кваліфікацію було 
визнано. Наявність диплому про 
закінчення вищого навчального 

закладу, визнаного в Німеччині, 
відкриває перед Вами додаткові 

можливості.

ЗАЯВКА НА ОТРИМАННЯ ДОЗВОЛУ НА РОБОТУ ПОДАЄТЬСЯ В ЦЕНТРАЛЬНЕ ВІДОМСТВО З 
ПИТАНЬ СПРИЯННЯ ІНОЗЕМНИМ СПЕЦІАЛІСТАМ (ZAV) ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ АГЕНТСТВІ 
ЗАЙНЯТОСТІ АБО У ВІДОМСТВО У СПРАВАХ ІНОЗЕМЦІВ

ВИ МОЖЕТЕ ПОДАТИ ЗАЯВУ ЩОДО ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ!

Вже зараз Ви можете знайти вакантну посаду в Німеччині та розпочати роботу. Докладнішу 
інформацію з цього питання Ви, зокрема, знайдете в Федеральному агентстві зайнятості. Зверніть 
увагу, що фахівці деяких професій попередньо мають пройти тест для оцінки їхніх знань та рівня 
володіння професійною мовою.

 

ЧИ МАЮ Я ДОЗВІЛ 
НА РОБОТУ?

ЧИ ЗНАЮ Я СВОЮ 
РЕГЛАМЕНТОВАНУ 
ПРОФЕСІЮ?

Є МОЄЮ РЕГЛАМЕНТОВАНОЮ 
ПРОФЕСІЄЮ

A. РЕГЛАМЕНТОВАНА 
B. НЕРЕГЛАМЕНТОВАНА?

TAK

TAK

HI

HI

СУБСИДІЯ НА 
ПРОЦЕДУРУ 

ВИЗНАННЯ

Ви можете претендувати на 
отримання фінансової допомоги 
для покриття витрат на подачу 
заяв. На сайті 
www.anerkennungszuschuss.de 

Ви знайдете всю необхідну 
інформацію та 

формуляри.

ДОБРОВІЛЬНА 
ПРОЦЕДУРА 
ВИЗНАННЯ

Відкриває більше перспектив 
на ринку праці в Німеччині, дає 
можливість для отримання 
подальшої освіти, а також 
шанс обійняти більш 

високооплачувану посаду.

НЕГАТИВНИЙ

Абсолютна нерівноцінність: 
Вашу кваліфікацію, отриману за 
кордоном, не можна 
порівнювати з професійною 
кваліфікацією, отриманою у 
навчальних закладах 
Німеччини. Вашу заяву 
відхилено.

Про те, які кроки Ви можете 
зробити вже сьогодні, 
дізнайтеся на сайті Netzwerk 
IQ(www.netzwerk-iq.de).

ВОЛОДІННЯ 
НІМЕЦЬКОЮ 
МОВОЮ

Володіння німецькою мовою на 
високому рівні є беззаперечною 
перевагою, яка допоможе Вам у 
розвитку Вашої кар'єри від самого 
початку. Обов'язковою умовою при 
цьому є володіння мовою на рівні 
B1. Пропозиції курсів німецької 

мови у Вашій країні Ви 
знайдете на сайті

www.goethe.de 

B

СУБСИДІЯ 
НА НОТАРІАЛЬНЕ 
ЗАСВІДЧЕННЯ

На сайті Федерального 
агентства зайнятості Ви 
знайдете інформацію про 
можливості для отримання 
фінансової допомоги.


