
 

   

Професії, що перебувають у компетенції Торгово-промислової  
палати (IHK): шлях до визнання професійної кваліфікації  
(Станом на: липень 2022 року) 

  

Відмінності відсутні 
(= повна еквівалентність) 

Суттєві відмінності 
(= часткова еквівалентність) 

 

B 

Успішне визнання іноземної професійної кваліфікації 
(= повна еквівалентність) 

Уповноважений орган 

• Торгово-промислова палата  
Нюрнберга (IHK FOSA), або 

• Торгово-промислова палата  
Ганновера та Брауншвейга, або 

• Торгово-промислова палата  
Вупперталя, Золінгена та Ремшайда 

Рішення 

Повторне звернення + нові докази 

Заявка Документи 
+ 

Вартість 

_____€ 
A 
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Корекційні кваліфікаційні заходи 
(= теорія та/або практика) 

Вартість 

_____€ 

Рішення 
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Професії, що перебувають у компетенції Торгово-промислової  
палати (IHK): шлях до визнання професійної кваліфікації  

Ваша очікувана еталонна професія:       

 

Щоб отримати право працювати в Німеччині за своєю професією, вам не потрібно проходити процедуру ви-
знання професійної кваліфікації, оскільки ця еталонна професія не є регламентованою. Водночас однією з пере-
ваг визнання є те, що роботодавці мають можливість краще оцінити ваші знання та навички, а також те, що для 
вас відкриваються додаткові перспективи для підвищення кваліфікації. 

 

Для визнання професійної кваліфікації необхідно перевірити, чи відповідає ваша здобута за кордоном кваліфіка-
ція німецькій кваліфікації. Для цього ви повинні подати заявку до Торгово-промислової палати Нюрнберга IHK 
FOSA. IHK FOSA є уповноваженим органом із визнання для професій, що перебувають у компетенції Торгово-про-
мислових палат у Німеччині. Лише торгово-промислові палати Ганновера, Брауншвейга та Вуппертале обробля-
ють заявки самостійно. Обробка заявки є платною. 

 

Ви повинні надати вказані нижче документи. 

• Заповнений бланк заявки  • Посвідчення особи 

• Автобіографія  
• Підтверджувальні документи про освіту (у фо-

рмі офіційно засвідченої копії) 

• Підтвердження професійного досвіду та/або ін-
ших кваліфікацій (наприклад, отриманої додат-
кової освіти) 

 
• Якщо ви все ще живете за кордоном: підтвер-

дження наміру працювати в Німеччині (для 
осіб, які не є громадянами ЄС/ЄЕЗ/Швейцарії) 

•   •  

(A) Рішення щодо повної еквівалентності 

Після подання заявки уповноважений орган перевіряє надані документи. При цьому він порівнює, чи є відмінно-
сті між вашою та німецькою освітою (перевірка з точки зору змісту, часу та інших формальностей). Під час пере-
вірки також враховується підтверджений професійний досвід. Уповноважений орган надішле вам поштою ре-
зультат у вигляді відповідного рішення. Якщо між вашою та німецькою освітою не буде виявлено відмінностей, 
ви отримаєте рішення про повну еквівалентність.  

(B) Рішення щодо часткової еквівалентності 

Може статися й таке, що вповноважений орган лише частково визнає вашу освіту. Це означатиме, що між вашою 
та німецькою освітою є відмінності. У цьому випадку в отриманому вами рішенні буде зазначено, що ви можете 
пройти корекційні кваліфікаційні заходи. Корекційні кваліфікаційні заходи можна реалізувати в компанії або в 
навчальному закладі; це залежить від виявлених суттєвих відмінностей у вашій освіті. Залежно від характеру від-
мінностей та місця реалізації заходів участь у корекційних кваліфікаційних заходах може бути платною, безкош-
товною або навіть оплачуватися за невисокою ставкою. Після проходження корекційних кваліфікаційних заходів 
ви можете подати повторну заявку. Подання повторної заявки є платним. Після цього ви отримаєте рішення про 
повну еквівалентність. 
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