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Від № 
На № від 

Керівникам вищих навчальних 
закладів 

Щодо обліку суб'єктів господарювання, 
які здійснюють діяльність з набору 
іноземців на навчання в Україні 

Міністерство освіти і науки України повідомляє, що організація 
набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства (далі -
іноземці) у навчальних закладах незалежно від їх підпорядкування та форми 
власності, які надають освітні послуги іноземцям на підставі ліцензії на 
провадження освітньої діяльності, здійснюється в порядку, затвердженому 
наказом Міністерства освіти і науки України «Деякі питання організації 
набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства» від 01 
листопада 2013 № 1541 1541 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України від 11.12.2015 № 1272, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 5 січня 2016 року за № 8/28138). 

Пунктом 5 зазначеного Порядку передбачено, що навчальні заклади, 
які уклали договори із суб'єктами господарювання щодо надання послуг з 
набору іноземців як кандидатів на навчання, протягом п'яти робочих днів з 
дати набрання чинності цими договорами подають державному 
підприємству «Український державний центр міжнародної освіти» 
інформацію щодо укладених договорів в електронному вигляді для ведення 
обліку суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність з набору 
іноземців на навчання в Україні, та узагальнення інформації про стан 
надання освітніх послуг іноземцям. 

Перевірка відповідності документів суб'єктів господарювання 
вимогам, що підтверджують їх компетенцію в сфері надання послуг з 
набору іноземців як кандидатів на навчання здійснюється навчальними 
закладами, які укладають з ними договори. 

Державне підприємство «Український державний центр міжнародної 
освіти» не має повноважень перевіряти суб'єкти господарювання, які 
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здійснюють діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, а обмежене 
лише компетенцією щодо ведення їх обліку в електронному журналі на 
підставі інформації, що подається вищими навчальними закладами. Вся 
відповідальність за співпрацю з суб'єктами господарювання, які здійснюють 
діяльність з набору іноземців на навчання в Україні, (фірмами-агентами) 
покладається на вищий навчальний заклад. 

З метою забезпечення належної організації набору іноземців як 
кандидатів на навчання в Україні, рекомендуємо в процесі укладення із 
фірмами-агентами договорів про надання послуг з набору іноземців як 
кандидатів на навчання, здійснювати перевірку таких суб'єктів 
господарювання; їхня компетенція може бути підтверджена пакетом 
належним чином засвідчених документів, що включає: 

- копії установчих документів (установчий акт, статут, засновницький 
договір, положення тощо) юридичної особи з відповідним видом діяльності, 
що надає право здійснювати набір на навчання; 

- копію виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 
фізичних осіб - підприємців; 

- копію паспорта та реєстраційний номер облікової картки платника 
податків (для фізичних осіб - підприємців); 

- копію документа, що підтверджує реєстрацію юридичної особи в країні 
її місцезнаходження, легалізованого у встановленому порядку (для іноземних 
юридичних осіб); 

- копію документа, що підтверджує повноваження резидентів діяти від 
імені нерезидента (наприклад, укладати договори від імені нерезидента), що 
тягне за собою виникнення у нерезидента цивільних прав та обов'язків; 

- довідку банку про наявність рахунків; 
- витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб -

підприємців; 
- копію наказу про призначення осіб, відповідальних за надання послуг з 

набору іноземців як кандидатів на навчання, та документи, що 
підтверджують компетенцію таких осіб. 

Забезпечення проведення вищими навчальними закладами належної 
перевірки компетенції фірм-агентів в сфері надання послуг з набору 
іноземців як кандидатів на навчання в процесі укладення з ними договорів 
матиме позитивний вплив на якість надання освітніх послуг іноземцям в 
Україні. 
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