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KA1: Міжнародна кредитна мобільність 

Потенціал закладу для реалізації проектів з ІСМ
Інфраструктура: відділи міжнародної співпраці – більше 
навантаження, компетентний персонал
Горизонтальна співпраця: керівництво-викладачі-
деканат-відділ міжнародних зав'язків/мобільності-
бухгалтерія тощо)
Співпраця з координатором: постійне спілкування, 
обговорення умов партнерства, інших деталей тощо (е.g. 
300 євро на адмін.підтримку)
Документи: на національному рівні та на інституційному 
рівні
НЕО в України: http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-
navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-mobilnist/1132-korysni-
materialy-dlia-vykonavtsiv-proektiv-na-orhanizatsiiu-
mobilnosti.html



 Міжурядова Рамкова Угода України та ЄС

 Угода про Асоціацію Україна-ЄС. Розділ V. Глава 23.

 Закон України «Про вищу освіту». (Розділ XIII, Статті 74, 75, 76)

 Стратегія інтернаціоналізації закладу (i.e. частина Стратегії ВНЗ).

 Положення про участь в міжнародних проектах, про організацію
мобільності (процедури, правила, механізми, шаблони тощо).

 Постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 579 «Про
затвердження Положення про порядок реалізації права на академічну
мобільність», Положення про умови матеріального забезпечення осіб,
направлених за кордон на навчання та стажування»

 Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. № 98 «Про
суми та склад витрат на відрядження державних службовців, а також
інших осіб, що направляються у відрядження підприємствами,
установами та організаціями, які повністю або частково утримуються
(фінансуються) за рахунок бюджетних коштів»
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/98-2011-%D0%BF

Законодавство України 



 Роз'яснення про розмір та оподаткування добових:
http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/281666.html

 Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1996 р. № 287
Ст. 1, Ст. 3, Ст. 4. «Інструкція про службові відрядження в межах
України та за кордон» (у редакції наказу Міністерства фінансів
України від 17.03.2011 N 362) Розділ І: Ст. 14

 Оподаткування:http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-
storinki/arhiv1/275780.html

 Лист ДФС України від 30.01.2015 №2809/7/99-99-12-01-03-17
"Щодо міжнародних договорів про уникнення подвійного
оподаткування"

Сайт МОН України: http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/akademichna-mobilnist/

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність та інші
НПА

 Роз’яснення окремих пунктів Положення про порядок реалізації права на
академічну мобільність

Щодо візової підтримки: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1550-pamiatka-instruktsiia-dlia-

osib-iaki-bazhaiut-vyikhaty-z-ukrainy-za-pravylamy-bezvizovoho-rezhymu.html

Законодавство України 

http://zp.sfs.gov.ua/media-ark/news-ark/281666.html
https://docs.google.com/viewer?url=http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-02-08/5048/lmon_64.pdf
http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/3348/kopiya-polozhennya-pro-poryadok-realizacziyi-prava-na-akademichnu-mobilnist-ta-inshi-npa.html
http://mon.gov.ua/citizens/rozyasnennya/3348/kopiya-roz%E2%80%99yasnennya-okremix-punktiv-polozhennya-pro-poryadok-realizacziyi-prava-na-akademichnu-mobilnist.html


 Стратегія розвитку закладу вищої освіти

 Стратегія інтернаціоналізації закладу вищої освіти

 Політика розвитку персоналу закладу вищої освіти

 Положення про міжнародну співпрацю

 Положення про міжнародну мобільність

 Положення про визнання

 Сертифікати/ свідоцтва про навчання, стажування,
підвищення кваліфікації тощо

 Накази щодо відряджень/ підвищення кваліфікації/
навчання/ практики

 Листи підтримки на отримання візи

Регулювання на інституційному рівні 



KA1: Корисні матеріали, інструкції 

http://erasmusplus.org.ua/erasmus/ka1-navchalna-mobilnist/konkursy/kredytna-

mobilnist.html



Підготовка 
для студентів

Оголошення конкурсу – умови, правила, 
терміни тощо (веб-сайт, розсилка, інформаційні 
сесії…).
Відбір, повідомлення, роз'яснення відмов.

Реалізація Комунікація і координація з приймаючою 
стороною щодо розміру стипендії, термінів 
навчання.
Роз'яснення та узгодження з викладачами 
відсутності студентів і процедур визнання.
Оформлення документів, візова підтримка (!!!).
Звітування та визнання після повернення.
Підтверджувальні документи, сплата податків: 
http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/275780.html

KA1: Для мобільності студентів 

Регулювання Положення про порядок реалізації права на 
академічну мобільність ” № 579
Положення про мобільність 

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/275780.html


Підготовка Оголошення конкурсу – умови, правила, 
терміни тощо (веб-сайт, розсилка, інформаційні 
сесії…).
Відбір, повідомлення, роз'яснення відмов.

Реалізація Комунікація і координація з приймаючою 
стороною щодо розміру стипендії, термінів
викладання, підвищення кваліфікації, 
стажування.
Роз'яснення та узгодження з керівництвом 
відсутності працівника, процедури визнання.
Оформлення документів, візова підтримка (!!!).
Звітування та визнання після повернення.
Підтверджувальні документи, сплата податків: 
http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/275780.html

KA1: Для мобільності працівників 

http://kyiv.sfs.gov.ua/okremi-storinki/arhiv1/275780.html


Підготовка 
до прийняття 

Оформлення документації (накази, 
графік/ розклад, перелік курсів, 
траєкторія навчання, документи для 
визнання).
Комунікація з відправляючою стороною 
щодо деталей мобільності.

Реалізація Зустріч, допомога з проживанням 
(гуртожиток, готель тощо).
Забезпечення якісного навчання.
Оформлення результатів навчання.

KA1: Прийняття студентів/ працівників

Корисно щодо 
навчання іноземних 
студентів

http://studyinukraine.gov.ua/uk/



• Контакти для консультацій щодо можливостей

• Національний Еразмус+ офіс в Україні (проект ЄС)

• 9 вул. Бастіонна, 8-й поверх, Київ

• Тел.: 0443322645/ 0442866668, 

• е-пошта: office@erasmusplus.org.ua

• Веб-сайт: www.erasmusplus.org.ua

• Skype: erasmusplus_ua

• Всі послуги БЕЗКОШТОВНІ

• National Agencies:

• http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-
agencies/index_en.htm

• National Erasmus+ Offices:

• https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-
erasmus-plus-offices_en

Контакти для консультацій щодо можливостей

Національний ЕРАЗМУС+ офіс в Україні (проект ЄС)

9 вул. Бастіонна, 8-й поверх, Київ

Тел.: 0443322645/ 0442866668, 

е-пошта: office@erasmusplus.org.ua

Веб-сайт: www.erasmusplus.org.ua

Skype: erasmusplus_ua

Всі послуги БЕЗКОШТОВНІ

National Agencies:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-
agencies/index_en.htm

National Erasmus+ Offices:

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-
erasmus-plus-offices_en

ЗАПРОШУЄМО ДО 
СПІВПРАЦІ!

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en
http://www.erasmusplus.org.ua/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/national-agencies/index_en.htm
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/contacts/national-erasmus-plus-offices_en


Бажаємо УСПІХІВ !!!


