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Науковці та дослідники в Німеччині 

Студенти можуть подати заяву на розділ 21 Закону про перебування після завершення навчання, 

а науковці - після завершення роботи. Про те, на який статус перебування Ви можете 

претендувати, Ви можете дізнатися на нашій сторінці «Правильний статус перебування для 

Вашої самозайнятості». Вам завжди знадобляться наступні документи. 

Форма «Заява на отримання посвідки на проживання». Нижче Ви знайдете важливу 

інформацію для Вашої заявки:  

• Для «Мета перебування у Федеративній Республіці Німеччина (нім.: Zweck des 

Aufenthaltes in der Bundesrepublik Deutschland / англ.: Purpose of stay in the Federal 

Republic of Germany)» введіть → «Самозайнятiсть (нім.: Selbständigkeit / англ.: Self-

employment)» та «Клопотання на підставі § 21 абз. 1 (якщо Ви хочете займатися 

індивідуальною трудовою діяльністю у сфері торгівлі) або Клопотання на підставі 

§ 21 абз. 2a (якщо Ваша індивідуальна трудова діяльність пов'язана з навчанням) 

або Клопотання на підставі § 21 абз. 5 (якщо Ви хочете займатися індивідуальною 

трудовою діяльністю у сфері вільних професій) (нім.: Antrag auf § 21 Abs. 1 oder § 21 

Abs. 2a oder § 21 Abs. 5 / англ.: Application for § 21 para. 1 or § 21 para. 2a or § 21 para. 5)». 

• Для «Заплановане працевлаштування (нім.: Beabsichtigte Erwerbstätigkeit / англ.: 

Intended employment)» введіть → «Самозайнятий як [будь ласка, вкажіть 

професію, в якій ви маєте намір стати самозайнятим] (нім.: Selbständig als [Beruf] / 

англ.: Self-employed as [profession])».  

• Для кращого розуміння ми візуалізували відповідні фрагменти тексту з форми в 

кінці документу. 

Дійсний паспорт з країни проживання. 

Актуальне біометричне фото. 

Доказ відсутності підстав для видворення, бажано у вигляді довідки про несудимість. 

Підтвердження медичного страхування. 

Бізнес-план німецькою мовою. 

Фінансовий план німецькою мовою. Примітка: У своєму фінансовому плані Ви повинні 

чітко зазначити, що Ви можете забезпечити себе (і свою сім'ю) засобами до існування. 

Якщо Ви маєте дбати лише про себе, то Ви повинні мати прибуток не менше 18 000 євро 

на рік. 

Резюме німецькою мовою без пробілів. Шаблон можна завантажити з веб-сайту 

Європейського Союзу. 

https://europa.eu/europass/uk
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Стосується лише фрілансерів: якщо у Вас вже є клієнти, будь ласка, подайте замовлення 

на оплату послуг. 

Для певних професій: підтвердження відповідності формальним вимогам. Докази 

особливо важливі, якщо Ваша самозайнятість вимагає певної кваліфікації. 

 

Орган у справах іноземців також може запросити додаткові документи, в тому числі: 

• Довідка про інші доходи (для митців та викладачів іноземних мов) 

• «Лист про наміри» (наприклад, для діяльності на платній основі) 

• Для фрілансерів: інші посилання 

 

 

Порада: Ви хотіли б залишитися в Німеччині і обов'язково стати самозайнятим? Або Ви ще не 

впевнені, чи хочете Ви стати самозайнятим підприємцем, чи краще влаштуватися на роботу? У 

такому випадку Ви можете подати заяву на отримання статусу, обумовленого ч. 1 ст. 3 Конвенції. 

3 ст. 20 Закону. Однак Ви повинні підтвердити, що на час Вашого перебування у Вас буде 

достатньо коштів для проживання на території Німеччини. Отримавши право на перебування, Ви 

зможете спокійно займатися роздумами та плануванням. У той час як студенти ВНЗ отримують 

дозвіл на 18 місяців, науковці отримують дозвіл лише на 9 місяців. Але протягом зазначеного 

часу Ви вже без дозволу у справах іноземців можете здійснювати діяльність на умовах 

самозайнятості. Важливо, щоб заяву відповідно до статті 21 Закону Ви подали принаймні за два 

місяці до завершення строку дії свого права на перебування, навіть якщо Ви вже здійснюєте 

діяльність на умовах самозайнятості. 

 

 

 

Ми ретельно і сумлінно складали цей список. Однак, у зв'язку з можливими змінами у 

вимогах, ми не можемо гарантувати повноту та правильність інформації. Будь ласка, з'ясуйте 

у Вашому органі у справах іноземців, чи потрібні додаткові документи. 
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Заява на отримання посвідки на проживання 
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