
 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ  

 
ВІДДІЛУ ЕКСПЕРТНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ  

ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙ, 

ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ФІЗИЧНИМ ТА ЮРИДИЧНИМ ОСОБАМ, 

ТА ТАРИФИ НА ЇХ НАДАННЯ 

 

 

№ 

 

Назва послуги 

 

Од. виміру 

Термін 

виконання, 

роб. дні 

Вартість, 

грн.  

з ПДВ 

1. Визнання в терміновому режимі – 60 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН у 

терміновому режимі (протягом 60 роб. днів ) без 

включення терміну проведення порівняльного аналізу 

пакет 

документів 

60 780,00* 

2. Визнання в терміновому режимі – 50 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН у 

терміновому режимі (протягом 50 роб. днів) без 

включення терміну проведення порівняльного аналізу 

пакет 

документів 

50 975,00* 

3. Визнання в терміновому режимі – 40 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН у 

терміновому режимі (протягом 40 роб. днів) без 

включення терміну проведення порівняльного аналізу 

пакет 

документів 

40 1365,00* 

4. Визнання в терміновому режимі – 30 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН у 

терміновому режимі (протягом 30 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та/або співставлення програм) 

пакет 

документів 

30 1560,00* 

5. Визнання в терміновому режимі – 20 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН у 

терміновому режимі (протягом 20 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

пакет 

документів 

20 1755,00* 

6. Визнання в терміновому режимі – 10 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН в 

надтерміновому режимі (протягом 10 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

пакет 

документів 

10 1950,00* 

7. Визнання в екстреному режимі – 5 р.д. 

Формування пакета документів, підготовка 

рекомендаційного висновку та подача їх в МОН в 

екстреному режимі (протягом 5 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

пакет 

документів 

5 2145,00* 

8. Організація кур’єрської відправки 

Організація протягом 1–3 роб. днів відправки 

документів кур’єрською службою (не включає 

вартість послуг кур’єрської служби) 

пакет 

документів 

1-3 96,00 



9. Дистанційна подача документів для визнання (по 

Україні) 

Обробка дистанційного замовлення на процедуру 

визнання з території України з попереднім аналізом 

документів по суті для подачі їх в МОН (включає 

організацію відправки заявнику свідоцтва 

кур’єрською службою; не включає вартість 

процедури визнання та вартість послуг кур’єрської 

служби) 

пакет 

документів 

2-3 390,00 

10. Дистанційне замовлення інших послуг (по Україні) 

Обробка дистанційного замовлення  з території 

України на послуги Центру з попереднім аналізом 

документів по суті (включає організацію відправки 

заявнику готових документів кур’єрською службою; 

не включає вартість самої послуги та вартість 

послуг кур’єрської служби) 

документ 2–3 240,00 

11. Дистанційна подача документів для визнання з-за 

кордону 
Обробка дистанційного замовлення на процедуру 

визнання з-за кордону з попереднім аналізом 

документів по суті для подачі їх в МОН (включає 

вартість термінової процедури визнання
 
та 

організацію відправки заявнику готового свідоцтва 

кур’єрською службою; не включає вартість 

проведення порівняльного аналізу змісту навчальних 

програм та вартість послуг кур’єрської служби) 

пакет 

документів 

2-3 + термін 

процедури 

визнання та 

(за 

необхідності) 

порівняльного 

аналізу 

84,00 дол. 

США 

12. Порівняльний аналіз 

Організація порівняльного аналізу змісту навчальних 

програм (включає вартість порівняльного аналізу) 

пакет 

документів 

30** 1200,00 

13. Порівняльний аналіз терміново 

Організація порівняльного аналізу змісту навчальних 

програм в терміновому режимі (включає вартість 

порівняльного аналізу) 

пакет 

документів 

10** 1800,00 

14. Переклад та нотаріальне засвідчення 

Організація перекладу та нотаріального засвідчення 

(включає вартість перекладу та нотаріального 

засвідчення перекладу та/або копії з оригіналу 

документа) 

пакет 

документів 

10 за розра-

хунком 

15. Довідка про початок процедури 

Надання довідки про початок процедури визнання в 

Україні іноземних документів про освіту  

документ 1 96,00 

16. Витребування документів з-за кордону 

Запит на надання архівних документів про освіту 

(витребування) до іноземних НЗ або органів 

управління освітою (не включає вартість послуг 

третіх сторін у разі необхідності їх залучення) 

документ 80 1110,00 

17. Довідка про відсутність потреби у визнанні 

Виконання замовлення щодо надання довідки про те, 

що документи про освіту не потребують процедури 

визнання 

документ 5–10 180,00 

18. Повторна видача рішення 

Обробка архівних матеріалів з метою підготовки 

документів для повторної видачі рішення про 

визнання 

документ 20 330,00 



19. Повторна видача рішення терміново 

Обробка архівних матеріалів у терміновому режимі з 

метою підготовки документів для повторної видачі 

рішення про визнання 

документ 10 420,00 

20. Додатковий прийом 

Прийом пакета документів у поза приймальні години 

пакет 

документів 

–– 240,00 

 ПЕРЕРАХУНОК ОЦІНОК    

21. Перерахунок шкільних оцінок на українську шкалу 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

іноземної шкали оцінювання на українську шкалу 

оцінювання для документів про середню освіту 

документ 20 330,00 

22. Перерахунок шкільних оцінок на іноземну шкалу 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

української шкали оцінювання на іноземну шкалу 

оцінювання для документів про середню освіту 

документ 20 330,00 

23. Перерахунок оцінок пост-шкільної освіти на 

українську шкалу 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

іноземної шкали оцінювання на українську шкалу 

оцінювання в регулярному режимі для документів про 

професійну, середню професійну та вищу освіту 

документ 30 430,00 

24. Перерахунок оцінок пост-шкільної освіти на 

українську шкалу терміново 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

іноземної шкали оцінювання на українську шкалу 

оцінювання в терміновому режимі для документів 

про професійну, середню професійну та вищу освіту 

документ 20 615,00 

25. Перерахунок оцінок пост-шкільної освіти на 

іноземну шкалу 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

української шкали оцінювання на іноземну шкалу 

оцінювання в регулярному режимі для документів про 

професійну, середню професійну та вищу освіту 

документ 30 430,00 

26. Перерахунок оцінок пост-шкільної освіти на 

іноземну шкалу терміново 

Довідка про переведення навчальних досягнень з 

української шкали оцінювання на іноземну шкалу 

оцінювання в терміновому режимі для документів 

про професійну, середню професійну та вищу освіту 

документ 20 615,00 

27. Довідка про рівень освіти 

Підготовка довідки- роз’яснення про рівень освіти 

Документ 20 360,00 

 

*без включення вартості проведення порівняльного аналізу навчальних програм 

** Необхідність порівняльного аналізу навчальних програм визначається спеціалістом після 

надання заявником повного пакета документів та з урахуванням мети визнання іноземного 

освітнього документа. Заявник може забезпечити надання результатів порівняльного 

аналізу самостійно або замовити його організацію в ДП «Інформаційно-іміджевий центр» 

 

ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ  

ВІДДІЛУ ЕКСПЕРТНОГО ВСТАНОВЛЕННЯ  

ЕКВІВАЛЕНТНОСТІ КВАЛІФІКАЦІЙ, 
ЯКІ НАДАЮТЬСЯ ВНЗ (АБО ІНШИМ ЮР. ОСОБАМ) ТА ТАРИФИ НА ЇХ НАДАННЯ 

 



 

№ 

 

Назва послуги 

 

Од. виміру 

Термін 

виконання, 

роб. дні 

Вартість, 

грн.  

з ПДВ 

1. Консультація-роз’яснення 

Надання роз’яснення щодо проведення процедури 

визнання в Україні іноземного освітнього документа 

на письмовий запит ВНЗ  

документ 10-15 330,00 

2. Визнання в терміновому режимі – 60 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту у 

терміновому режимі (протягом 60 роб. днів) без 

включення терміну порівняльного аналізу 

документ 60 780,00 

3. Визнання в терміновому режимі – 50 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту  у 

терміновому режимі (протягом 50 роб. днів) без 

включення терміну порівняльного аналізу 

документ 50 975,00 

4. Визнання в терміновому режимі – 40 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту у 

терміновому режимі (протягом 40 роб. днів) без 

включення терміну проведення порівняльного аналізу 

документ 40 1365,00 

5. Визнання в терміновому режимі – 30 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту у 

терміновому режимі (протягом 30 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та/або співставлення програм) 

документ 30 1560,00 

6. Визнання в терміновому режимі – 20 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту у 

терміновому режимі (протягом 20 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

документ 20 1755,00 

7. Визнання в терміновому режимі – 10 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту в 

терміновому режимі (протягом 10 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

документ 10 1950,00 

8. Визнання в екстреному режимі – 5 р.д. 

Підготовка висновку про результати процедури 

визнання в Україні іноземного документа про освіту в 

екстреному режимі (протягом 5 роб. днів для 

документів, які не потребують підтвердження 

автентичності та співставлення програм) 

документ 5 2145,00 



9. Дистанційна подача документів для визнання (по 

Україні) від 10 пакетів документів 

Обробка  дистанційного замовлення процедури 

визнання з території України (від 10 пакетів) з 

попереднім аналізом документів по суті для подачі їх в 

МОН (включає організацію відправки заявнику 

свідоцтв кур’єрською службою; не включає вартість 

процедури визнання та вартість послуг кур’єрської 

служби) 

пакет 

документів 

2-3 180,00 

10. Перевірка автентичності – 40 р.д. 

Перевірка автентичності іноземного документа про 

освіту протягом 40 роб. днів із наданням довідки 

документ 40 570,00 

11. Перевірка автентичності – 30 р.д. 

Перевірка автентичності іноземного документа про 

освіту протягом 30 роб. днів із наданням довідки 

документ 30 720,00 

12. Перевірка автентичності – 20 р.д. 

Перевірка автентичності іноземного документа про 

освіту протягом 20 роб. днів із наданням довідки  

документ 20 810,00 

13. Перевірка статусу НЗ – 40 р.д. 

Підтвердження статусу іноземної освітньої 

установи та (або) програми протягом 40 роб. днів із 

наданням довідки  

документ 40 360,00 

14. Перевірка статусу НЗ – 30 р.д. 

Підтвердження статусу іноземної освітньої 

установи та (або) програми протягом 30 роб. днів із 

наданням довідки  

документ 30 420,00 

15. Перевірка статусу НЗ – 20 р.д. 

Підтвердження статусу іноземної освітньої 

установи та (або) програми в терміновому режимі із 

наданням довідки  

документ 20 540,00 

16. Встановлення еквівалентності – 40 р.д. 

Встановлення еквівалентності кваліфікацій шляхом 

співставлення рамок кваліфікацій або застосування 

положень міжнародних угод із наданням висновку 

та/або визначення рівноцінності академічних та/або 

професійних прав із наданням висновку 

документ 40 570,00 

17. Встановлення еквівалентності – 30 р.д. 

Встановлення еквівалентності кваліфікацій шляхом 

співставлення рамок кваліфікацій або застосування 

положень міжнародних угод із наданням висновку 

та/або визначення рівноцінності академічних та/або 

професійних прав із наданням висновку протягом 30 

роб. днів 

документ 30 720,00 

18. Встановлення еквівалентності – 20 р.д. 

Встановлення еквівалентності кваліфікацій шляхом 

співставлення рамок кваліфікацій або застосування 

положень міжнародних угод із наданням висновку 

та/або визначення рівноцінності академічних та/або 

професійних прав із наданням висновку протягом 20 

роб. днів 

документ 20 810,00 

19. Порівняльний аналіз 

Встановлення еквівалентності кваліфікації шляхом 

порівняльного аналізу змісту навчальних програм 

(включає вартість аналізу) із наданням висновку 

протягом 30 роб. днів 

документ 30 1200,00 



 

*** Знижка 10% для абонентів «Лінії консультацій» на участь у семінарах та 

інформаційно-технічний супровід оформлення та обліку рішень 

 

20. Порівняльний аналіз терміново 

Встановлення еквівалентності кваліфікації шляхом 

порівняльного аналізу змісту навчальних програм у 

терміновому режимі (протягом 10 роб. днів) із 

наданням висновку (включає вартість аналізу в 

терміновому режимі) 

документ 10 1800,00 

21. «Лінія консультацій» 

Телефонні консультації з питань визнання для ВНЗ в 

режимі 8 год./5 днів на тиждень 

–– протягом 

місяця 

1890,00 

22. Семінари-практикуми 

Участь в навчально-методичних семінарах 

–– –– за окремою 

пропози-

цією*** 


