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Загальні положення 
 
Громадяни, що не проживають в країнах-членах ЄС та в країнах Європейської 
економічної зони, мають право в'їзду до Німеччини лише при наявності дійсної 
візи. Максимальний термін перебування в Німеччині для громадян, що не 
проживають в країнах-членах ЄС, складає всього 90 днів (протягом 180-ти днів від 
дати першого в'їзду).  
 

Для подальшого перебування на території Німеччини - понад 90 днів (протягом 
180-ти днів), для громадян з інших країн потрібно отримати статус «Дозвіл на 
перебування» (Aufenthaltserlaubnis) або «Дозвіл на проживання» 
(Niederlassungserlaubnis). Такий статус повинні отримати як працюючі в Німеччині 
по контракту, так і іноземні підприємці, наприклад, для здійснення ними всіх 
необхідних заходів по реєстрації та організації діяльності компанії в Німеччині. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Отримання візи 
 
Замовлення візи 
 

Заяву на отриманням візи для в'їзду до Німеччини іноземні громадяни повинні 
подавати до Посольства Німеччини або регіонального Консульства в країні їх 
постійного проживання.  
 
Документи на отримання візи (загальні вимоги) 
 

До заяви на отримання візи необхідно додати наступні документи: 
 

 Паспорт, що буде ще дійсний протягом щонайменше трьох місяців на момент 
запланованого від'їзду з Німеччини 

 Документ, який засвідчує намір Вашого перебування в Німеччині 

 Медичне страхування з мінімальною сумою страхової премії в 30.000 євро. 

 Підтвердження достатніх фінансових ресурсів для покриття витрат на проїзд 
та перебування в Німеччині. 

 
Отримання візи 
 

Отримання візи іноземним громадянином відбувається, як правило, перед виїздом 
до Німеччини, в Посольстві або Генеральному консульстві Німеччини, до якого Ви 
подавали заяву на отримання візи. 
 

Іноземні громадяни, які потребують статусу «Дозвіл на перебування» 
(Aufenthaltserlaubnis) для самостійної трудової діяльності в Німеччині (наприклад, 
для відкриття компанії чи реалізації інвестиційного проекту) або для роботи по 
контракту, отримують від Посольства Німеччини в країні їх проживання 
Національну візу (Nationalvisum). 
 

Статус «Дозвіл на перебування» видається таким іноземним громадянам після їх 
прибуття до Німеччини місцевою імміграційною службою (Ausländeramt) в 
установленому порядку. 
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Час на отримання візи 
 

Рішення про надання Шенгенської візи приймається Німецькою стороною, як 
правило, протягом від двох до десяти робочих днів. 
 

Отримання іноземним громадянином Національної візи, що дає можливість 
влаштовуватися на роботу в Німеччині або відкривати власну компанію, потребує 
відповідних перевірок та обробки документів – всього до декількох місяців. 
 
Вартість візи 
 

Незалежно від мети Вашого перебування в Німеччині та характеру візи, вартість 
візи для виїзду до Німеччини у всіх країнах світу однакова – 60 євро. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Дозвіл на перебування та дозвіл на проживання в Німеччині 
(Aufenthalts- und Niederlassungserlaubnis) 
 
Дозвіл на перебування (Aufenthaltserlaubnis) в Німеччині обмежений за часом, як 
правило, до трьох років. Дозвіл на постійне проживання в Німеччині 
(Niederlassungserlaubnis) за часом, як правило, необмежений. Дозвіл на постійне 
проживання (Niederlassungserlaubnis) надається, якщо іноземний громадянин 
протягом п'яти років володів статусом «Дозвіл на перебування». 
 

Обидва статуси - для перебування та для проживання в Німеччині - завжди мають 
цільовий характер і надаються, як правило, для роботи по контракту або для 
самостійної підприємницької діяльності. 
 

Посольство Німеччини за кордоном (в тому числі і в Україні) в питанні отримання 
іноземцем (громадянином України) одного з двох вище зазначених статусів 
починає з видачі Національної візи. 
 

Отримання іноземним громадянином в Німеччині статусу «Дозвіл на 
перебування», а в подальшому статусу «Дозвіл на постійне проживання» 
відбувається за рішенням відповідних місцевих імміграційних служб (Ausländeramt) 
по місцю роботи чи ділової активності іноземного громадянина в Німеччині. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Дозвіл на перебування для роботи по контракту 
(Aufenthaltstitel für abhängig Beschäftigte) 
 
Іноземні громадяни, що приїхали до Німеччини для роботи по контракту з країн не 
членів ЄС, повинні отримати «Дозвіл на перебування для роботи по контракту» 
(Aufenthaltstitel für abhängig Beschäftigte). Такий дозвіл, як правило, видається на 
термін до трьох років і може бути продовжений. Іноземний громадянин, що 
відпрацював в Німеччині пять років по контракту і володіє статусом «Дозвіл на 
перебування для роботи по контракту», має право на отримання статусу «Дозвіл 
на постійне проживання». 
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Рішення про надання іноземному громадянину статусу «Дозвіл на перебування 
для роботи по контракту» приймає місцева імміграційна служба Німеччини. Статус 
надається, як правило, лише окремим групам іноземних громадян – 
висококваліфікованим фахівцям, фахівцям з вченим ступенем, керівникам 
компаній та фахівцям таких компаній тощо. 
 

Федеральне агенство з працевлаштування видає дозвіл на роботу іноземним 
громадянам тільки в тому випадку, якщо для виконання передбачуваної роботи по 
контракту не підходить фахівець з Німеччини чи з іншої країни-члена ЄС. На основі 
дозволу на роботу іноземному громадянину надається вищезазначений статус 
«Дозвіл на перебування для роботи по контракту» . 
 

В останні роки процедура отримання дозволу на перебування для роботи по 
контракту в Німеччині була спрощена: 
 

1. Певні групи спеціалістів (працюючі керівники компаній, фахівці на керівних 
посадах, науковий персонал тощо) звільнено від необхідності отримувати дозвіл 
на роботу через Федеральне агенство з працевлаштування. 
 

2. Висококваліфіковані фахівці мають право на отримання «Blau-Karte-EU». В 
цьому випадку необхідність в отриманні дозволу на роботу від Федерального 
агенства з працевлаштування відпадає або ж носить формальний характер. 
 

3. Співробітники іноземної / української компанії для роботи на дочірній компанії в 
Німеччині звільнені від необхідності отримувати дозвіл на роботу. Тут важливо 
підкреслити вимогу щодо підтвердження високої кваліфікації таких фахівців, а 
також вимогу щодо розміру заробітньої плати іноземним співробітникам дочірньої 
компанії за німецькими стандартами. 
 
Голуба карта - «Blau-Karte-EU» 
 

«Blau-Karte-EU» значно спрощує оформлення на роботу висококваліфікованих 
іноземних фахівців та отримання ними статусу «Дозвіл на перебування для роботи 
по контракту». 
 

Основними вимогами для отримання «Blau-Karte-EU» є: 
 

 Диплом про вищу освіту, отриману в Німеччині або прирівняну до німецької 

 Наявність контракту з мінімальною річною заробітною платою розміром від 

49.600 євро (2016) 
 

Певним групам іноземних фахівців (вчені, математики, лікарі, IT-фахівці), 
діяльність яких в Німеччині може мати особливе значення для розвитку німецької 
економіки та науки, видається «Blau-Karte-EU» з вимогою наявності відповідного 
диплому (див. вище) та контракту з мінімальною річною заробітною платою 
розміром від 38.688 євро (2016). 
 

Іноземні фахівці, які отримали «Blau-Karte-EU» і пропрацювали по контракту в 
Німеччині 33 місяці, при цьому сплатили всі необхідні соціальні відрахування, 
мають право на отримання статусу «Дозвіл на постійне проживання». В окремих 
випадках (при достатньому рівні володіння німецькою мовою) такий статус може 
бути наданий вже після 21-го місяця роботи по контракту на основі «Blau-Karte-
EU». 
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Деталі щодо актуальних вимог, переліку документів та порядку отримання в 
Посольстві Німеччини в Україні Національної візи або Blau-Karte-EU з метою 
працевлаштування в Німеччині для роботи по контракту – див. Веб-сторінку 
Посольства http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/Startseite.html   
На сайті див. послідовно:  Visa / Nationale Visa / Ihr Reisezweck / Visum zur 
Arbeitsaufnahme / Blaue Karte EU. В документі, що відкриється є відповідний 
коментар та переклад українською мовою. 
 

____________________________________________________________________________ 

 
 

Возз'єднання сім'ї 
 

Іноземні громадяни, що діють в Німеччині як самостійні підприємці або працюють 
по контракту, і при цьому мають статус «Дозвіл на перебування» або «Дозвіл на 
проживання», мають право на виклик сім’ї до Німеччини (воззєднання сімї). 
 

Подружжю надається дозвіл на спільне проживання в Німеччині, якщо шлюб був 
зареєстрований до моменту отримання працюючим в Німеччині статусу «Дозвіл на 
перебування». При цьому термін подальшого перебування і діяльності (чи роботи 
по контракту) в Німеччині повинен складати не менше одного року. Партнеру по 
шлюбу, наприклад, дружині, що виїхала до працюючого в Німеччині чоловіка, 
надається аналогічний дозвіл (Arbeitserlaubnis) на роботу по контракту чи для 
самостійної діяльності – залежно від виду дозволу на роботу у чоловіка. 
 

Неповнолітні діти також отримують дозвіл на проживання в Німеччині, якщо вони 
проживають разом зі своїми батьками. 
 

____________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Ви володієте відповідною високою кваліфікацією 

і бажаєте знайти в Німеччині роботу по контракту? 
 

Звертайтеся до нас... 
 

Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної  

та організаційно-правової підтримки українських підприємців  

та вчених на ринку Німеччини 

допоможе вирішити Ваше питання. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/de/Startseite.html
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Наша інформаційна, консультаційна та організаційно правова підтримка  

стане запорукою Вашої успішної діяльності  

на ринку Німеччини 
 

 Пошук в Німеччині певного товару, обладнання, сучасних технологій від виробника  

 Пошук кваліфікованих партнерів для фінансування проектів в Україні, організації СП, 
налагодження довгострокового експорту / імпорту 

 Розробка покрокової стратегії входження української компанії на ринок Німеччини 

 Реєстрація компанії в Німеччині, трансфер капіталу, організаційно-правове супроводження 

 Підтримка українських Резидентів при інвестуванні в перспективні галузі німецької економіки 

 Постійне представництво інтересів Вашої компанії на ринку Німеччини 

 Допомога галузевих експертів, спеціалізованих адвокатів, радника по податкам в Німеччині 

 Організація і супроводженням переговорів в Німеччині, кваліфікований переклад документів 

Звертайтеся до нас... 

Наш 26-річний досвід інформаційної, консультаційної та організаційної діяльності на ринку Німеччини 

допоможе реалізувати Ваш проект або вирішити Ваше питання професійно, оперативно та комплексно. 

При цьому ми гарантуємо Вам повну конфіденційність інформації щодо Замовника, а також щодо змісту 

проекта та особливостей його реалізації в Німеччині. 

 

       Контакт: 
 

UkrBusinessConsult  Тел.:  +49 (0)2226 -157 600 

Technologiepark  Факс: +49 (0)2226 -157 601 
Am Blümlingspfad 50 Viber: +49 (0)177 -59 200 11 
D-53359 Rheinbach  E-Mail: info@ukr-business-consult.de 
Germany   Web: www.ukr-business-consult.de 

mailto:info@ukr-business-consult.de
http://www.ukr-business-consult.de/

