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Unterstützung durch die Industrie- und Handelskammer 
 

Sie haben in Ihrer Heimat einen Beruf erlernt und möchten hier in diesem Beruf arbeiten?  
Für bestimmte Berufe ist eine Anerkennung Ihres ukrainischen Berufsabschlusses in  
Deutschland notwendig, für andere Berufe kann sie sinnvoll sein, um Ihre beruflichen  
Kompetenzen sichtbar zu machen. 

Unser Angebot 
• Unterstützung bei der Einordnung des Berufsabschlusses in Industrie-, Handels- und 

Dienstleistungsberufen 
• Herstellung von Kontakten zu Anerkennungsstellen, zum Beispiel zur IHK FOSA  

(Foreign Skills Approval) 
• Hilfe bei der Antragstellung 
 

Sie haben schon einen Beruf/eine Ausbildung und suchen eine berufliche Weiterbildung?  
Angebote für Baden-Württemberg finden Sie unter www.fortbildung-bw.de 
IHK-Weiterbildungen in der Region Stuttgart finden Sie unter www.ihk-bildungshaus.de 

Unser Angebot 
• Unterstützung bei der Suche nach Weiterbildungsangeboten 
• Beratung zu Unterstützungs- und Fördermöglichkeiten 
 

Ihre Kinder oder Sie selbst möchten eine berufliche Ausbildung in Deutschland machen? 
Als Alternative zum Studium gibt es in Deutschland die duale Berufsausbildung für über  
300 Ausbildungsberufe; sie findet in der Berufsschule und im Unternehmen statt.  
Auf der IHK-Website finden Sie mehrsprachige Infos dazu: www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3542746  
(Nummer in Suchfeld eingeben). 

Unser Angebot 
• Herausfinden der beruflichen Interessen und Möglichkeiten 
• Unterstützung bei der Erstellung von Bewerbungsunterlagen 
• Unterstützung bei der Vermittlung in Praktika und Ausbildung 
• Betreuung in der ersten Phase der Ausbildung 
 

Sie waren in der Ukraine selbstständig und möchten hier wieder selbstständig arbeiten? 
Auf der IHK-Website finden Sie Links zu Gründungsinformationen in verschiedenen Sprachen:  
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3873622 (Nummer in Suchfeld eingeben). 

Unser Angebot 
Wir geben Ihnen Tipps und Hinweise zu vielen Fragestellungen auf dem Weg in die  
Selbstständigkeit – zum Beispiel zu  
• Gründungsvoraussetzungen und Anmeldeformalitäten 
• rechtlichen und steuerlichen Themen  
• Fragen rund um Versicherungen und Fördermöglichkeiten 
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Допомога торгово-промислової палати 
 
Ви здобули професійну освіту в Україні та хочете працювати за спеціальністю? 
Для деяких професій визнання українського диплому в Німеччині є обов’язковим,  
а для деяких є просто доцільним, аби на ринку праці привернути увагу до Ваших  
кваліфікацій. 
Наші послуги 
• Допомога при класифікації Вашої спеціальності в торгових, індустріальних та  

сервісних професіях. 
• Налагодження контакту з органами визнання дипломів, такими як IHK FOSA 

(Foreign Skills Approval) 
• Допомога при поданні заявок  
 

Ви вже отримали професійну освіту, але шукаєте можливості підвищення кваліфікації? 
Пропозиції від землі Баден-Вюрттемберг Ви знайдете за посиланням: www.fortbildung-bw.de 
Курси по підвищенню кваліфікації від ТПП регіон Штуттгарт Ви знайдете за посиланням: 
www.ihk-bildungshaus.de 
Наші послуги 
• Допомога у пошуку відповідних пропозицій (курсів) по підвищенню кваліфікації 
• Консультації з питань програм фінансування 
 

Ваші діти або Ви хочете здобути професійну освіту в Німеччині? 
Альтернативою вищого навчання у Німеччині є дуальна професійна освіта для більше  
ніж 300 професій. Дуальна професійна освіта здобувається у професійній школі (накшталт 
технікуму) та на підприємстві.   
На сторінці ТПП ви знайдете багато відповідної інформації (різними мовами) : 
www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3542746 (введіть номер у пошукову стрічку)  
Наші послуги 
• Підтримка в профорієнтації 
• Допомога при поданні заявок  
• Допомога при влаштуванні на практику та навчання на підприємстві  
• Підтримка на першому етапі дуального навчання 
 

В Україні Ви були приватним підприємцем та хочете заснувати новий біснес у Німеччині? 
На сторінці ТПП ви знайдете посилання на інформацію стосовно створення власного  
бізнесу на різних мовах: www.stuttgart.ihk.de, Nr. 3873622 (введіть номер у пошукову стрічку) 
Наші послуги 
Ми поділимося з Вами важливою інформацією та цікавими порадами що до створення  
власного бізнесу: 
• Передумови створення бізнесу 
• Правові та податкові аспекти 
• Запитання повязані зі страховкою та програмами фінансової допомоги 
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