
Керівникам закладів вищої освіти 

Про визнання іноземних 
документів про освіту 

Шановні колеги!
Інформуємо, що з 1 листопада 2022 року набули чинності зміни до 

наказу від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні 
іноземних документів про освіту», якими затверджені порядки визнання в 
Україні іноземних документів про освіту (наказ Міністерства освіти і науки 
України від 05 вересня 2022 року № 784 «Про внесення змін до наказу 
Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504», 
зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 р. за 
№ 1288/38624).

Звертаємо увагу керівників закладів вищої освіти, що іноземні 
документи про освіту для проведення процедури визнання з метою реалізації 
права власника документа про освіту претендувати на вступ до закладу вищої 
освіти України та/або продовження навчання на певному рівні вищої освіти 
подаються до компетентного органу з визнання до початку навчання або 
протягом першого місяця навчання. Заклад вищої освіти забезпечує контроль 
за строками подання документів до компетентного органу з визнання.

Процедура визнання іноземного документа про освіту здійснюється 
компетентним органом з визнання протягом першого року навчання. У разі 
навчання власника іноземного документа про освіту на підготовчому 
факультеті (відділенні або підрозділі) у закладі вищої освіти процедура 
визнання здійснюється до його зарахування на навчання для здобуття 
відповідного освітнього або освітньо-професійного ступеня вищої освіти з 
рівня, визначеного закладом вищої освіти України. 

Наголошуємо, що відповідно до чинних порядків визнання, 
затверджених наказом Міністерства 05 травня 2015 року № 504 (у редакції 
наказу Міністерства від 05 вересня 2022 року № 784, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 21 жовтня 2022 р. за № 1288/38624), Порядку 
організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без 
громадянства, затвердженого наказом Міністерства 01.11.2013 № 1541 (у 
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редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 № 1272), 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 р. за 
№ 2004/24536, іноземні документи про освіту мають бути засвідчені в країні 
їх походження у спосіб, який офіційно застосовується у цій країні 
(консульська легалізація або проставлення апостиля, – для країн-учасниць 
Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних офіційних документів 
(Гаага, 1961), ратифікованої Законом України від 10 січня 2002 року 
№ 2933-III «Про приєднання України до Конвенції, що скасовує вимогу 
легалізації іноземних офіційних документів»). Відсутність консульської 
легалізації або апостиля на іноземних документах про освіту ускладнює 
процедуру їхнього визнання та унеможливлює видачу документів про освіту 
за результатами успішно пройденої освітньої програми. 

У зв’язку зі змінами в законодавстві щодо визнання іноземних 
документів про освіту національним інформаційним центром академічної 
мобільності ENIC Ukraine (ДП «Інформаційно-іміджевий центр» 
Міністерства освіти і науки України) 27 січня 2023 року заплановано 
проведення семінару для фахівців закладів вищої освіти. З приводу реєстрації 
на семінар звертайтеся за телефоном: +38 (044) 484-64-25 або на електронну 
адресу: news@enic.in.ua. 

З повагою

Перший заступник Міністра     Андрій ВІТРЕНКО
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