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Чому Еразмус+?
 Фінансування для проектів реформ
 Обмін знаннями, ідеями, розвиток і запровадження 

інновацій, посилення контактів
 Навчання в Європі, отримання подвійного / 

багастороннього / спільного диплому європейських 
ВНЗ

 Знайомство з Європою та вищою освітою країн-членів 
програми

 Покращення мовних навичок, досвіду міжкультурного 
спілкування 

 Можливості для працевлаштування через визнання 
кваліфікацій та періодів навчання закордоном 

 Інше



Державні чи приватні вищі навчальні заклади –
офіційно зареєстровані юридичні особи 
Будь які державні чи приватні організації, активні на 
ринку праці, чи у сфері вищої освіти, професійної 
підготовки і молоді (e.g.підприємства, дослідницькі, 
громадські організації інші), органи влади всіх рівнів 
тощо
Асоціації вищих навчальних закладів,  інші 
організації  з фокусом на вищу освіту

Міжнародні / міжурядові організації ( на умовах 
самофінансування) 

Для кого Еразмус+ 
відкритий



Ще для кого 
Еразмус+?

 Органи державної влади місцевого, регіонального і 
національного рівнів, інші державні, приватні, громадські 
організації і підприємства можуть залучатись у 
якості партнерів до проектів напряму Розвиток потенціалу 
– вищої освіти, а проектів Розвиток потенціалу молоді, в 
залежності від типу проекту ще можуть бути 
координаторами.

 Вищезазначені категорії партнерів як і інші неакадемічні 
партнери, можуть отримувати фінансування за усіма 
статтями бюджету (окрім обладнання), а саме: транспортні 
витрати, проживання та добові під час участі в заходах 
проектів, гонорари за конкретну роботу (викладання, 
аналітична та дослідницька робота, проведення тренінгів 
тощо); для проектів по напрям молоді ще більше 
можливостей



 Ознайомитися із умовами  участі у програмі та детально 
вивчити Еразмус+ Programme Guide
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-
programme-guide_en.pdf

 Дослідити, як можливості програми узгоджуються із 
потребами Вашого університету відповідно до стратегії 
розвитку закладу, викликів кафедри; чи відповідають запитам 
викладачів та студентів; проаналізувати, які суспільні запити 
щодо модернізації вищої освіти існують у Вашому регіоні, 
місті.

 Зробити моніторинг існуючих зв'язків, договорів про 
співпрацю, як в Україні так і в інших країнах-учасницях.

 Зібрати контакти та подивитись бази профінансованих 
проектів (як для ідей та синергії, так і для запобігання 
дублюванню) http://erasmusplus.org.ua/erasmus/novyny-i-baza-
proektiv.html

ПІДГОТОВКА



 Обговорити із керівництвом університету можливість участі у 
програмі Еразмус+; обговорити коло зобов'язань, які бере на 
себе університет та його керівництво, бухгалтерія, приймаючи 
грант Еразмус+.

 Зібрати потенційних виконавців та учасників проекту Еразмус+, 
провести “брейнстормінг” щодо концепції проекту; обрати 
робочу групу, розподілити обов'язки з підготовки проектної 
заявки, скласти  графік роботи. 

 Конкурс проектних пропозицій відбувається один раз на рік. 
Підготовка проектної заявки може тривати 3-4 місяців до одного 
року. Чим раніше Ви почнете, тим більше шансів підготуватися 
добре.

 Один ВНЗ може одночасно брати участь у кількох партнерствах 
(готувати та подавати на конкурс кілька проектних пропозицій 
на всі конкурси).

 Заявники і всі партнери повинні зареєструватися на Порталі учасників 
Participant Portal: 
http://ec.europa.eu/education/participants/portal/desktop/en/orga
nisations/register.html)

ПІДГОТОВКА



 374 (з 615) проекти з Міжнародної кредитної мобільності
надали 33 Національних агентства Еразмус+ країн-членів
Програми для 4524 мобільностей за обміном (3456 в Європу зі
135 закладів і 1068 в Україну) на 16 114 000 Євро

 Близько 130 Спільних магістерських програм зі
стипендіями 115 студентам (102JMDs&13PhDs)

 16 проектів співпраці з розвитку потенціалу у сфері вищої
освіти (43 партнера) та 94 проектів Темпус

 29 проектів з європейських студій Жана Моне плюс 27 
проектів вже завершено

Where there is a will there is a way

and an opportunity!

Результати конкурсів 2014-2016 рр. для України



Що змінилось?

 Інтернаціоналізація, активізація співробітництва 
 Оновлення освітніх програм, розроблення та запровадження 

нових курсів і програм та навчально-методичних комплексів 
 Оновлення методик викладання, у тому числі дистанційного 

навчання 
 Розвиток студентського врядування, розширення / 

вдосконалення студентських послуг; студентські старт-апи; 
навчання підприємництву;    

 Навчання, стажування в європейських університетах, 
можливість отримання дипломів кількох ВНЗ одночасно

 Кращі можливості для працевлаштування випускників; асоціація 
випускників; постійний контакт із фаховими об'єднаннями

 Обмін знаннями, ідеями, реалізація спільних дослідницьких 
проектів; 

 розроблення  курсів на замовлення різних фахових груп 
(державних службовців, вчителів) 

 Закупівля нового обладнання, підручників, ПЗ тощо



Erasmus+Erasmus+

ЕРАЗМУС+: ТРИ КЛЮЧОВІ 
НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
КА 1,2,3

ЄДИНА ІНТЕГРОВАНА ПРОГРАМА ЕРАЗМУС+

ERASMUS+ /ЕРАЗМУС+

KA 1.

Learning
Mobility

Навчальна 
мобільність

KA 3.

Policy
Support

Підтримка 
реформ

KA 2.
Cooperation for innovation 

and exchange of good 
practices

Cпівпраця задля 
інновацій та обміну 

кращими практиками
Окремі напрями:

• Jean Monnet 

• Sport



Erasmus+Erasmus+

Навчальна мобільність     
(КА 1)

Мобільність викладачів, 
вчителів, працівників 
сфери молодіжної 
політики 
Мобільність студентів 
ВНЗ, учнів закладів 
професійно-технічної 
освіти та стажерів
Спільні магістерські  
програми
Волонтерство та 
молодіжні обміни 
(Європейська 
волонтерська служба –
EVS)

Співпраця задля інновацій       
та обміну кращими 
практиками (КА 2)

•Стратегічні партнерства між 
освітніми та / або 
молодіжними організаціями, та 
іншими інституціями
•Широкомасштабні 
партнерства між закладами 
освіти і професійної 
підготовки та бізнесом 
(Альянси знань / Knowledge 
Alliances)
•Розвиток потенціалу в сфері 
вищої освіти і молоді (ВНЗ, 
органи влади, приватні, 
громадські організації, 
підприємства тощо)
•ІТ-платформи, включно з 
e-Twinning

Підтримка реформ
(КА 3)

Інструменти 
визнання 
(кваліфікацій, 
дипломів) в ЄС
Поширення та 
використання  
кращого досвіду
Діалог із 
стейкхолдерами, 
третіми країнами та 
міжнародними 
організаціями
Національна команда 
експертів з реформування 
вищої освіти

Які можливості?
Освіта, підготовка, молодь і 
спорт



PROGRAMME COUNTRIES

КРАЇНИ – ЧЛЕНИ ПРОГРАМИ ЕРАЗМУС+:
 28 держав-членів Європейського Союзу 
 країни – кандидати, в яких є Національні 

агентства Еразмус+: Туреччина, Македонія 
 Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія 

усього 33 PROGRAMME COUNTRIES,
•які заключили особливу угоду про повну участь в програмі, сплатили 

членські внески і створили Національні Агентства Еразмус+

•Щоб брати участь у програмі Еразмус+, ВНЗ країн-членів програми 
мають бути підписанти Erasmus+ Charter for Higher Education



PARTNER COUNTRIES

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ (Близько 150 країн-партнерів)
 Країни Західних Балкан (5) – Region 1
 Країни – регіону Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, 

Вірменія, Грузія, Молдова, Україна (territory recognised by International 
Law) – Region 2

 Країни Південного Середземномор'я (10) – Region 3
 Російська Федерація (territory recognised by International Law) – Region 4
Інші країни-партнери
 Region 5 – Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City State, Switzerland
 Region 6 - Азія (20)
 Region 7 – Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, 

Узбекистан)
 Region 8 – Латинська Америка (18)
 Region – 9 Iran, Iraq, Yemen
 Region 10 – Південна Африка 
 Region 11 – Країни Африки, Карибського та Тихоокеанського басейну (78)
 Region 12 – Industrialized, Gulf Cooperation (6)



Проект: КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ-партнер 
Короткострокові періоди навчання, стажування (обміни) 
Європа-Україна-Європа (автоматичне визнанння після повернення) 

Можливості для ВНЗ України:
 направляти студентів (молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів, 

аспірантів, докторантів) на навчання і практичне стажування в 
університети та компанії країн-членів програми;

 направляти працівників (науково-педагогічний та адміністративний 
персонал) на викладання і підвищення кваліфікації (мотивація);

 приймати іноземних студентів (на короткотермінове навчання)
 приймати іноземних викладачів (на викладання – guest lecturer, 

exchange etc)
Необхідна умова
 Стратегія розвитку університету (інтернаціоналізація)
 Історія співпраці з партнерами країн-членів програми
 Відповідний потенціал закладу (структура, програми іноз.мовами etc)
 Тісна співпраця відділу міжнародного зв'язків з факультетами

KA107. ICM



Важливі документи:
Міжінституційна угода
Угода про навчання для студентів

Угода про стажування
Handbooks

Що фінансується:
Стипендії-добові студентам, добові працівникам, +
транспортні витрати (750-850/ міс; 100-160 Євро/ день)
покриття адміністративних витрат ВНЗ за кожного
прийнятого учасника (350 Євро/1)

Тривалість
 студентам від 3 до 12 місяців
стажування студентам від 2 до 12 місяців
працівникам від 5 днів до 2 місяців



• Group 1

 750-850 EUR/місяць, 
3–12 місяців

Добові для українських
викладачів та 
адмін.персоналу

 100-160 EUR/ день, 
5 днів – 2 місяці

Стипендія українським 
студентам

KA1: КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ 



 Договори про співпрацю
 Обговорено та узгоджено умови, правила та 

відповідальність
 Описано історію співпраці (спільні проекти, 

конференції, семінари, вебінари, е-лекції, 
керівництво магістерськими роботами тощо)

 Описано вплив результатів (оновлено матеріали, 
методики, розроблено нові курси; підготовлено та 
подано нові проекти, розроблені процедури та 
механізми тощо)

 Підписання міжінституційних угод, опис правил, умов 
процедур тощо.

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

Проекти міжнародної кредитної мобільності



 Повідомити всіх про можливості заздалегідь
 Інформація про конкурс, можливості і умови доступні 

всім
 Оголосити відкритий, прозорий та рівний за

доступом конкурс для потенційних стипендіатів
 Чітко визначити всі умови (періоди мобільності, 

визнання кредитів, вимоги та критерії відбору
кандидатів тощо) і розподілити відповідальність в
Inter-Institutional Agreement (включаючи правила 
участі індив.осіб в конкурсах)

 Університети-партнери спільно (або самостійно за
домовленістю у партнерстві) формують умови участі у 
конкурсі та критерії відбору стипендіатів.

ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
ЗАКЛАДІВ



 Призначити координатора Еразмус+
 Постійно спілкуватись з координатором проекту, 

кафедри і міжнародного відділу партнерів, обговорити 
умови і механізми фінансування

 Консультувати потенційних кандидатів щодо 
документації, візової підтримки, визнання тощо

 Підтримка іноземних студентів/ працівників
 Підготовка необхідних документів для учасників 

(положення, накази, запрошення, внесення в ЄДЕБО тощо)

 Визнати кредити, отримані за навчання, після 
повернення (якщо інше не передбачено Угодою)

РЕАЛІЗАЦІЯ



Можливості для ВНЗ України:
 викладати окремі курси в рамках спільної магістерської 

програми для студентів стипендіатів, бути керівниками 
магістерських робіт;

 приймати іноземних студентів магістрів стипендіатів програми 
(на навчання, дослідження, підготовку магістерської роботи, 
стажування тощо)

Що фінансується: (узгоджується між партнерами відповідно до реалізації)

 певні кошти на адміністрування студентів стипендіатів їх 
підтримку)

 Індивідуальні гранти (індивідуально подається заявка на 
стипендію на навчання і викладання)

Необхідна умова
 Стратегія розвитку університету (інтернаціоналізація)
 Відповідний потенціал закладу (структурний підрозділ, спільні 

магістерські програми, окремі дисципліни іноземними мовами, 
викладачі із знанням іноземн. мови, спеціалізовані лабораторії etc.)

Проекти задля Спільних 
магістерських програм -
партнер



 Навчання за спільною магістерською програмою,
що веде до отримання спільного, двостороннього
чи багатостороннього диплому

 Навчання у щонайменше двох країнах-учасницях 
партнерства

 Тривалість програми: 12 – 18 – 24 місяців (60 – 90 
– 120 ECTS)

 Надання стипендіальних пакетів для студентів, які 
пройшли конкурсний 

відбір http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-
plus/jointmasterdegrees

СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ ПРОГРАМИ: 



KA2: Співпраця задля інновацій та обміну 
кращими практикам

Можливості для ВНЗ,

інших освітніх закладів,

професійних об'єднань, 

органів державної  влади,   

організацій громадянського 

суспільства, підприємств 

тощо 



СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРСТВА, 
АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ - партнер

Поширення інновацій в університетах, інших навчальних
закладах; посилення зв'язків між вищою освітою,
підприємствами, науково-експертним середовищем,
соціальними партнерами; створення новітніх освітніх
продуктів, розвиток підприємницької компетентності
студентів, викладачів та працівників компаній.
Участь українських ВНЗ можлива за умови
переконливого обґрунтування значущості їх ролі,
унікальності їх досвіду та знань (тобто вже розбудовано
потенціал раніше, який потрібно застосувати для
продукування інновацій)
Приклад: PARIS – Partnership in Information Security (NTU
“KPI”) https://paris.uni.lu/

КА 2:



•консорціум, що має на меті поширення інновацій (а) в інших 
університетах в рамках стратегічного партнерства або (б) між вищою 
освітою, підприємствами та більш широким соціально-економічним 
середовищем в рамках альянсу знань 
• Ці ініціативи:
 Створюють нові, інноваційні та мультидисциплінарні підходи до 

викладання та навчання 
 Сприяють розвитку підприємництву та підприємницької 

компетентності студентів, викладачів та працівників компаній
 Покращують обмін знаннями, їх потік і створення.
• Можливості:
 Партнер інноваційного проекту (обмін кращими практиками)
 Користування інноваційними ресурсами
• Що фінансується:
 адміністративна підтримка (1 особа)
 частково участь та проведення заходів
•Необхідна умова
 Переконлива додана вартість до виконання завдань, унікальність

СТРАТЕГІЧНІ 
ПАРТНЕРСТВА, 
АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ



Рівноправне партнерство співпраці країн-членів і країн-партнерів 
програми задля розбудови потенціалу для проведення реформи 
вищої освіти (мін – 6/7 партнерів з 4/5 країн) (підхід “знизу вгору”) 

Можливості для ВНЗ (Угода про Асоціацію, Закон України про ВО)
 модернізація існуючих, та/або створення нових освітніх 

програм, відповідно до потреб і вимог ринку праці на основі 
обміну досвідом між колегами

 посилення співпраці з бізнесом
 створення спільних освітніх програм 
 підготовка/ перепідготовка / підвищення кваліфікації 

працівників
 підготовка навчально-методичного комплексу
 отримання сучасних ресурсів (літератури, підписка тощо)

 створення інноваційних лабораторій/ центрів тощо
 відкрита також для участі різних типів організацій включаючи 

органи влади (оплата праці та відряджень)

КА2. РОЗВИТОК 
ПОТЕНЦІАЛУ 
ВИЩОЇ ОСВІТИ



Державні чи приватні вищі навчальні заклади –
офіційно зареєстровані юридичні особи 
Будь які державні чи приватні організації, активні на 
ринку праці, чи у сфері вищої освіти, професійної 
підготовки і молоді (e.g.підприємства, дослідницькі, 
громадські організації інші)

Асоціації вищих навчальних закладів,  інші 
організації  з фокусом на вищу освіту

Міжнародні / міжурядові організації ( на умовах 
самофінансування) 

Потенційні учасники



ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
Грантова Угода
Партнерська угода
Міжінституційна угода
Що фінансується:
Оплата персоналу
Відрядження (для персоналу і студентів)
Обладнання(PC, VC, 3-D printers, Software, LMS, лабораторне тощо)

Суб-підряд (переклад, публікації НМК тощо)
Грант
500 000 – 1 000 000 Євро (+ додаткова мобільність)
Тривалість
Joint Projects and Structural Projects

24 або 36 місяці



Jean Monnet European Studies
3 напрями, 6 видів заходів  

викладання та 
дослідження в 

області європейських 
студій

дебати та академічні  
обміни

підтримка асоціацій

МЕРЕЖІ

ПРОЕКТИ

МОДУЛІ

КАФЕДРИ

ЦЕНТРИ ДОСКОНАЛОСТІ

АСОЦІАЦІЇ
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Erasmus+Erasmus+

ВАЖЛИВІ ДОКУМЕНТИ
Grant Agreement
Jean Monnet Project Handbooks
Кошторис ВНЗ на реалізацію гранту

Що фінансується (залежно від типу):
Оплата викладачів та інших виконавців
Відрядження (проїзд, добові)
Проведення заходів (семінарів, тренінгів, конференцій
тощо), підготовка матеріалів, публікації, переклад тощо)
Грант
30 000 – 100 000 Євро (залежно від типу)
Тривалість
12, 18, 24 або 36 місяців (залежно від типу)
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Проекти для молоді

Організації з країн Східного партнерства можуть виступати партнерами у таких 
проектах:
ПРОЕКТИ З МОБІЛЬНОСТІ
Індивідуальна навчальна мобільність (Ключовий напрям діяльності 1) включає в 
себе «проекти з мобільності для молоді та спеціалістів із роботи з молоддю» та 
складається з:
«Програм обміну для молоді»,  в рамках яких групи молоді з різних країн 
співпрацюють із актуальних тем, при цьому відкриваючи для себе нові культури, 
звички та способи життя;
«Європейської волонтерської служби», що дозволяє молоді, як індивідуально, 
так і в групах, брати на себе особисті зобов'язання у формі волонтерської служби 
на повний день у іншій країні, зокрема, у сферах культури, соціальної допомоги, 
цивільного захисту або довкілля;
«Мобільність спеціалістів із роботи з молоддю», що сприяє професійному 
розвиткові спеціалістів із роботи з молоддю завдяки семінарам, тренінгам, 
спостереженню за роботою спеціалістів та іншим можливостям, наданим 
мобільністю.
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-b/three-key-
actions/key-action-1/mobility-project-for-young-people-and-youth-workers_en
Національні агентства Erasmus+ мають право використовувати до 25 % бюджету, 
виділеного за Ключовим напрямом діяльності 1, на проекти за участі країн-
партнерів, сусідів ЄС, включаючи країни Східного партнерства.



 Організація мобільності для молодих людей (КА1) задля
підтримки молодіжних обмінів, волонтерських заходів та
мобільності молодіжних працівників у співпраці з
країнами-партнерами, які межують з країнами-членами
ЄС;

 Стратегічні партнерства та розвиток потенуціалу (КА2);
 Залучення молоді та молодіжних організацій з країн-

партнерів ЄС до структурного діалогу (КА3), що
передбачає участь у міжнародних конференціях, інших
заходах, які сприяють конструктивному спілкуванню між
молодими людьми та політиками і посадовцями.

 Ресурсний центр SALTO YOUTH: https://www.salto-
youth.net/rc/eeca/ Контактна особа (відповідальний за
Україну) – Андрій Павлович (Andrij.Pavlovych@frse.org.pl)

 Пошук партнерів для співпраці за напрямом YOUTH -
www.otlas.eu

 Інформація для молоді щодо європейської політики та
можливостей - Eurodesk www.eurodesk.org/edesk/

YOUTH



РОЗВИТОК 
ПОТЕНЦІАЛУ 
МОЛОДІ

Молодіжне вікно Східного партнерства поєднує в собі розвиток потенціалу та 
заходи з мобільності завдяки одному з двох видів проектів:
Стипендії громадянського суспільства для молоді (залучення «молодих 
лідерів» до розробки стратегій і проектів, пов'язаних із цією темою. Обрані молоді 
лідери – «стипендіати» – з організацій-заявників удосконалять свої навички та 
компетентності щодо запровадження реформ завдяки заходам із мобільності та 
роботі в приймаючих організаціях у Європі. Діяльність має включати в себе 
транснаціональні заходи з мобільності, присвячені неформальній освіті, 
наприклад, схемам менторства та спостереженню за роботою спеціалістів. В 
рамках реалізації проектів молоді лідери також зможуть запровадити невеликі 
проекти із залучення молоді до політики (policy) після повернення до своєї 
організації.
Партнерство для підприємництва.
Проекти сприятимуть молодіжному підприємництву, освіті та соціальному 
підприємництву серед молоді завдяки транснаціональним проектам із 
неформальної освіти, що ґрунтуються на багатосторонніх партнерствах. Пріоритет 
віддаватиметься проектам, що пропонують практичні рішення для соціальних 
проблем, наявних у спільнотах походження, та використовують економічний 
потенціал регіону, в тому числі шляхом залучення приватного сектора. Цей вид 
проектів також може включати в себе заходи з мобільності.
Всі деталі: http://erasmusplus.org.ua/novyny/1493-informatsiinyi-den-prohramy-
erazmus-molod-rozvytok-potentsialu-ka2150217-m-kyiv.html



Erasmus+Erasmus+





 Потенціал організації для виконання проекту 
(горизонтальна співпраця) – командна робота

 Наявність відповідних положень, застосування 
національного законодавства в рамках правил донора

 Реєстрація проекту
 Проект матиме офіційний статус проекту Міжнародної технічної 

допомоги ЄС визнаного державою;
 Головний бенефіціар – МОН України буде ознайомлений з 

проектом і надаватиме підтримку реалізації проекту;
 Фінсаново-економічний відділ організацій зможе регулюватись 

правилами запровадження проектів МТД;
 Кошти звільняються від податку на дохід (20%);
 Кошти звільняються від обов'язкового продажу (65%);
 Закупівля обладнання та послуги по субконтракту звільняються 

від ПДВ (20%), митних зборів тощо;
 Застосовуються правила донора щодо тендерних процедур.



 Валютний рахунок (надійність банку)
 Оплата за виконання завдань проекту працівника ВНЗ  

(Staff Cost - Time Sheets, Staff Convention forms): 
бюджетна стаття витрат, типи договору, рівень оплати, 
оподаткування

 Відрядження (Євро, курс обміну валюти донора)
 Віза
 Оплата проїзду (Travel Cost), якщо немає громад.тр.
 Оплата добових (Cost of Stay): рівень, оподаткування
 Обладнання (якщо не тристоронній договір) звільнення 

від ПДВ, митних зборів тощо
 Тендерні процедури для закупівлі обладнання
 Звільнення від оподаткування постачальників 

обладнання, послуг тощо



 Необхідні витрати до надходження авансового платежу: 
вимога суворого дотримання регламенту цільового 
використання фінансів (як з бюджетних, так і з 
позабюджетних надходжень) унеможливлюють 
використання (запозичення тимчасово вільних коштів) на 
виконання проекту до надходження відповідного траншу 
(виконання проекту починається ще до траншу).

 Розрахунки з постачальниками послуг/обладнання, після 
завершення терміну діяльності проекту (2 місяці)

 Остаточні розрахунки за діяльність за проектом, після 
отримання фінального траншу (після завершення проекту 
– до 8 місяців)

 Проходження перевірок (КРУ, СБУ, аудиту донором та 
інші) 



Недостатні кошти стипендії на покриття всіх 
витрат

Оплата, рівень та оподаткування стипендій
Оплата, рівень та оподаткування добових
 Збереження стипендій, місця роботи і оплати у 

ВНЗ України 
Визнання (автоматичне)
Прийняття на роботу іноземних викладачів
Прийняття іноземних студентів (безкоштовно)

Важливо: Положення ВНЗ про академічну 
мобільність



 Угода про Асоціацію Україна-ЄС
 Закон України «Про вищу освіту»
 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»;

 Постанова Кабінету Міністрів України №98 від 02.02.2011 Ст. 6.
 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; Розділ ІІІ: Ст. 1., Постанова КМУ «Про суми та склад витрат на
відрядження…»

Законодавство України



 База проектів (Еразмус+, Темпус, Еразмус Мундус, Жан Моне)
 Ресурси (матеріали, публікації, керівництва програми, 

законодавча база для реалізації проектів, реєстрація 
проектів, моніторинг тощо) українською і англійською 
мовами

 Ресурси та експерти (HEREs) з модернізації вищої освіти 
(публікації, презентації, заходи)

 Консультації (щодо підготовки проектних заявок, 
особливостей реалізації проектів, фінансування, 
документації, реєстрація проектів, розмитнення товарів, 
закупівля обладнання без ПДВ тощо)

 Візова підтримка, проблем з Державною казначейською 
службою, митницею тощо 

 Організація заходів (Інформаційних днів або сесій, 
конференцій, семінарів, круглих столів, тренінгів, 
виставок) 

 Допомога для подолання багатьох викликів на сайті

Співпраця 
з НЕО в Україні



Основні кроки:
www.erasmusplus.org.ua





• 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!


