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Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Уповноважити майбутнього 

роботодавця на подання 

заяви на прискорену 

процедуру до Відомства у 

справах іноземців за 

майбутнім місцем роботи

Для того, щоб розпочати 

прискорену процедуру 

фахівець повинен 

надати своєму 

майбутньому 

роботодавцю 

довіреність, копію 

закордонного паспорта, 

документи, які 

підтверджують його 

кваліфікацію –

наприклад дипломи (з 

додатками), сертифікати, 

трудову книжку.

.

Встановлення контакту з 

Відомством у справах 

іноземних громадян 

(Ausländerbehörde)

Майбутній роботодавець 

домовляється про 

зустріч з Відомством у 

справах іноземних 

громадян.

Відомство у справах 

іноземців консультує

роботодавця та 

підтримує його у поданні

заяви на визнання

освіти фахівця, яка була

здобута за межами 

Німеччини.

Майбутній роботодавець 

укладає договір з 

Відомством у справах 

іноземних громадян та 

сплачує збір в розмірі 

411 євро.

Укладання договору між 

майбутнім роботодавцем та 

Відомством у справах 

іноземних громадян

Роботодавець надає 

Відомству у справах 

іноземних громадян заяву 

на прискорену 

кваліфікацію та всі 

необхідні документи 

(довіреність від фахівця, 

його копію закордонного 

паспорта, документи про 

освіту).

Визнання іноземного 

диплому

Відомство у справах 

іноземних громадян 

передає необхідні 

документи до установи, 

яка відповідає за 

визнання іноземного 

диплому. 

Визнання іноземного 

диплому має 

завершитися на протязі 

двох місяців з моменту 

подання заяви та всіх 

необхідних документів.

Додатково сплачується

збір за визнання

іноземного диплому
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Step 7Step 5 Step 6
Попередній дозвіл на візу Подання візової заяви в 

посольство Німеччини
Відомство у справах 

іноземних громадян надає 

попередній дозвіл, якщо 

всі вимоги виконані:

Під час бронювання дати

співбесіди необхідно

повідомити про наявність

попереднього дозволу.

Отримання згоди від 

Федерального агентства 

зайнятості (Bundesagentur 

für Arbeit)

Відомство у справах 

іноземних громадян

подає Федеральному 

агентству зайнятості 

заяву про трудові 

відносини („Erklärung zum 

Beschäftigungsverhältnis“),

додаток до заяви про 

трудові відносини 

(„Zusatzblatt A“), та при 

необхідності план 

підвищення кваліфікації.

Федеральне агентство 

зайнятості має 

повідомити про своє 

рішення на протязі 

одного тижня.

- Федеральне агентство 

зайнятості надало свою 

згоду (якщо вимагається);

- є дозвіл для здійснення

професійної діяльності

( якщо необхідно);

- іноземний диплом 

визнаний;

- загальні вимоги на 

отримання національної 

візи також виконані.

Роботодавець надсилає 

цей попередній дозвіл 

фахівцю.

Протягом 3 тижнів фахівець

отримає дату співбесіди.

Закордонне

представництво зазвичай

приймає рішення щодо

заяви протягом наступних

трьох тижнів.

Сплатити візовий збір.

Додаткова інформація 
Прискорена процедура можлива для:

- фахівців з професійною освітою

- фахівців з академічною професійною освітою

- висококваліфікованих фахівців

- дослідників/науковців

- керівних посадовців

- професійної освіти

- заходів з визнання професійної кваліфікації, 

здобутої за межами Німеччини

Інформацію можна отримати, зокрема:

Приклад довіреності та інших документів для прискореної процедури: 

https://www.make-it-in-

germany.com/de/unternehmen/unterstuetzung/links/fachkraefteverfahren

https://www.make-it-in-germany.com/de/

https://www.anerkennung-in-deutschland.de/
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