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Період дії нової програми: 

2014-2020 рр.

Запланований бюджет:

≈16,5 мільярдів євро



Основна мета програми Erasmus плюс –
налагодження працевлаштування молоді через 
набуття ними додаткових вмінь, які цінуються 
роботодавцями, а також покращення їх мовних 
навичок.

У рамках програми «Erasmus +» заплановано 
тіснішу співпрацю між освітою, навчанням, 
молодіжною роботою, а також політичними      
ініціативами.



https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en



http://erasmusplus.org.ua/



Відділ академічної мобільності 
студентів КПІ ім. Ігоря Сікорського

http://mobilnist.kpi.ua/creditna-mobilnist/



ПОПЕРЕДНІ
ПРОГРАМИ



http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en



Зміни у програмі 2018 
• New! 2-12 місяців для практики для студентів протягом одного

освітнього циклу (можливо акумулятивно)
• New! Організаційна підтримка партнерства: 350 EUR (за

кожного учасника, незалежно від кількості учасників) + кошти
за учасників зі спеціальними потребами

• New! Стипендія українським студентам: 800-850-950
EUR/місяць (2-3 – 12 місяців)

• New! Добові для українських викладачів та працівників: 140-
160-180 EUR/день (5 днів – 2 місяці)

• New! Мінімальна сума, що відшкодовується за проїзд – 20
EUR (10-99 km); максимальна – 1 500 EUR (8 000 km та
більше)

• New! Спільна діяльність з країнами 14 регіону (Швейцарія та
Фарерські Острови)



НАВЧАЛЬНА 
МОБІЛЬНІСТЬ

Erasmus + KA1



Erasmus+ КА1: Навчальна 
(академічна) мобільність

 Навчальна (академічна) мобільність за Програмою 

Еразмус+ має на меті сприяти міжнародній 

мобільності студентів, викладачів та працівників 

вищих навчальних закладів.

 Роль вищих навчальних закладів у цьому процесі –

організувати такі індивідуальні можливості, взявши 

участь у конкурсах Програми Еразмус+ за напрямом 

КА1: навчальна (академічна) мобільність.





Загальний бюджет 
Еразмус+: 135,000 грантів 
на реалізацію проектів 
міжнародної кредитної
мобільності на 2015-2020 рр.

Україна: 2015-2017 рр.

KA1: Міжнародна кредитна мобільність

Подано 
проектних 

заявок

Обрано 
проектів

Грант ЄС 
(EUR)

Запит на 
мобільності

Затверджено 
до 

фінансування

Стипендії (до 
Європи)

Стипендії (з 
Європи)

all 1 008 643 24384000 24 462 7 235 5 271 1 964

2015 299 161 8 238 000 6 056 2 154 1 772 382

2016 316 214 7 876 000 8 050 2 370 1 684 686

2017 393 268 8 270 000 10 356 2 711 1 815 896



КА 1. Навчальна мобільність
1. КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ

New! 2-12 місяців для практики



 Навчальні заклади з країн-учасниць програми
Еразмус+* можуть подати заявку на виконання
проекту з мобільності для студентів, PhD
кандидатів (аспірантів) і працівників вищих
навчальних закладів.

 Її слід подати Національному агентству,
відповідальному за програму Еразмус+ у своїй
країні.

 Вищі навчальні заклади з інших країн світу
можуть бути сторонами угоди між закладами.

1. КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ



Укладаючи угоду з іншим ВНЗ, університет зможе
відправляти власних студентів, аспірантів, докторантів або
працівників (із стипендіями) на коротку мобільність (до 12
місяців) до університетів-партнерів, що підписали цю угоду,
будь-де в світі.

За угодою заклад визнає кредити, накопичені
студентом під час навчання за кордоном, які будуть
зараховані для отримання студентом диплому, коли він
повернеться до навчального закладу.

Працівники зможуть отримати гранти для викладання
або стажування у партнерських організаціях. За цією ж
угодою можна прийняти іноземних студентів, аспірантів,
докторантів або працівників.

1. КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ



Про кредитну мобільність для викладачів та 
адміністративного персоналу

Teaching: викладачі ВНЗ можуть викладати в 
університетах країн-членів програми (будь-які
дисципліни) 
Training: професійний розвиток для  

адміністративного та викладацького складу 
ВНЗ у формі тренінгів, виконання професійних
обов’язків/завдань у ВНЗ країн-членів програми

1. КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ



• New! Стипендія українським студентам: 800-
850-950 EUR/місяць (2-3 – 12 місяців)

• New! Добові для українських викладачів та
працівників: 140-160-180 EUR/день (5 днів – 2
місяці)

1. КРЕДИТНА 
МОБІЛЬНІСТЬ



Вимоги до кандидатів та критерії відбору у 
рамках проектів кредитної мобільності програми
ЕРАЗМУС + (КА1)

Студенти мають подати до Відділу академічної 
мобільності:
1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ;
2) копію навчальної картки;
3) сертифікат знання відповідної іноземної мови;
4) підтвердження досягнень у науковій та науково-дослідній
діяльності (публікації, конференції, патенти та олімпіади);
Для студентів цей пункт не є обов’язковим. Введення наукової
діяльності надає додаткові конкурсні бали студенту.
5) план навчання* (Learning Agreement) із зазначенням
дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості кредитів ECTS.

https://www.dropbox.com/s/1ojowedfksxrqan/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7qkze64ijnw454/SMSLearningagreement_studies_form_final_2015(1)%20(1).docx?dl=0


Аспірант повинен подати наступні документи:
1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ;
2) сертифікат знання відповідної іноземної мови;
3) підтвердження досягнень у науковій та науково-
дослідній діяльності (публікації, конференції, патенти та 
олімпіади); 
4) план навчання* (Learning Agreement) із зазначенням
дисциплін/курсів, обсягу навчальної роботи/кількості
кредитів ECTS; або план дослідження узгоджений
науковим керівником та погоджений із приймаючим
закладом (за можливістю).
5) за деякими проектами, обов’язкова наявність листа-
запрошення з приймаючого вишу-партнеру.

https://www.dropbox.com/s/1ojowedfksxrqan/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/x7qkze64ijnw454/SMSLearningagreement_studies_form_final_2015(1)%20(1).docx?dl=0


Науково-педагогічний працівник повинен 
подати наступні документи:
1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ ;
2) за наявності сертифікат знання відповідної
іноземної мови;
3) роздрукований рейтинг НПП за 2015/2016 
навчальний рік;
4) план стажування for training або план 
стажування for teaching підписаний керівником
кафедри та приймаючою стороною або лист-
підтримки від приймаючого вишу-партнеру (тільки
за тими проектами де є така вимога).

https://www.dropbox.com/s/va5yt0gt77jf2fd/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%90%D0%A1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ajghuv35i9kzxe/STTStaffMobilityAgreement_training_final_2015(1).docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ax16k8v1aklvwxz/Staf-mobility-agreement-teaching.doc?dl=0


Адміністративний співробітник повинен подати 
наступні документи:
1) заповнену та підписану ЗАЯВУ-АНКЕТУ;
2) за наявності сертифікат знання відповідної
іноземної мови;
3) план стажування підписаний керівником
кафедри або підрозділу (обов’язковий для усіх!) та 
приймаючою стороною (тільки за тими проектами 
де є така вимога). (Лист-підтримки від
приймаючого вишу-партнеру буде надавати
додаткові конкурсні бали, окрім випадків за тими
проектами де наявність такого документу є 
обов’язкова).

https://www.dropbox.com/s/va5yt0gt77jf2fd/%D0%90%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D1%8F%D0%B2%D0%B0_%D0%9D%D0%9F%D0%9F+%D0%90%D0%A1.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/1ajghuv35i9kzxe/STTStaffMobilityAgreement_training_final_2015(1).docx?dl=0


2. СТУПЕНЕВА МОБІЛЬНІСТЬ
Спільні магістерські програми (Joint Masters Degree)

Університет може увійти до консорціуму вищих навчальних 
закладів, що пропонує Спільну програму на отримання ступеню 
магістра. Ці високоякісні програми обираються Європейською Комісією 
в рамках щорічного конкурсу. Усі члени консорціуму розробляють і 
пропонують навчальну програму разом, а студенти навчаються або 
проводять дослідження принаймні у двох з цих закладів. Таким чином, 
заклад братиме участь у викладанні курсів та відборі й розміщенні 
студентів. Наприкінці навчання консорціум надає спільний або 
подвійний/багатосторонній диплом. Студенти подають заявки 
безпосередньо до консорціуму.

Навчальні заклади з країн-учасниць програми Еразмус+* 
подають заявку на виконання спільних магістерських програмою. Вищі 
навчальні заклади з інших країн світу можуть бути партнерами у 
консорціумі.

КА 1. Навчальна мобільність





KA 1: Ступенева мобільність

Стипендіальні пакети для студентів

Тип витрат Вартість витрат, EUR

Дорожні витрати 1 000 - 3 000 EUR на академічний рік

Витрати на 
облаштування

1 000 EUR (тільки для учасників з 
країн-партнерів)

Стипендія/місяць 1 000 EUR 



МОЖЛИВОСТІ ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ 
ЗАКЛАДІВ ЗА НАПРЯМОМ КА1

•Кредитна мобільність:
• Конкурс 2019 року буде оголошено в жовтні
2018 р.

•Ступенева мобільність: 
• Конкурс 2019 року буде оголошено в жовтні

2018 р.



Кабінет Міністрів України постановою від 12
серпня 2015 р. №579 затвердив Положення про
порядок реалізації права на академічну
мобільність.

Положення встановлює порядок організації програм
академічної мобільності для учасників освітнього
процесу вітчизняних вищих навчальних закладів
(наукових установ) на території України чи поза її
межами та учасників освітнього процесу іноземних
вищих навчальних закладів (наукових установ) на
території України.



53 проекти ERASMUS+, KA1
Рига

Щецин
Торунь

Жешув
Вроцлав

Глівіце
Люксембург

Гранада

Валенсія

Брно

Льовен

Нансі

Гронінген

Мілан

Йена

Анкара

2017 р.

До відома: в Середньо-
Східному технічному 

університеті (Анкара) – 500



Перша п'ятірка університетів України за 
кількістю угод з міжнародної кредитної 

мобільності (2015 – 2016 рр.)

№ 
п/п Назва університету Кількість 

угод
1 Київський національний університет 

імені Тараса Шевченка 63
2 Львівський національний 

університет імені Івана Франка 57
3 КПІ ім. Ігоря Сікорського 37
4 Чернівецький національний 

університет імені Юрія Федьковича 34
5 Національний університет «Києво-

Могилянська академія» 32



Erasmus + KA2



Назва проекту
Партнер від 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

Partnership in Information 
Security (PaRIS) ДНВР ФПМ
Development of a network 
infrastructure for youth innovation 
entrepreneurship support on 
fablab platforms

ІПСА

Harmonising water related 
graduate education ХТФ

Establishing Modern Master-level 
Studies in Information Systems ФІОТ

4 проекти ERASMUS+, KA2
у 2017 році



1. Стратегічні партнерства:
більш інтенсивна співпраця між ВНЗ

2. Альянси знань:
партнерства між ВНЗ та підприємствами

3. Розвиток потенціалу вищої освіти
(ex-TEMPUS)



Навчальні заклади з країн-членів 
програми Еразмус+ подають заявку на
управління такими проектами

ВНЗ з інших країн світу можуть бути 
партнерами у консорціумі тільки за
умови переконливо обґрунтованої 
значущості, унікальності

Подання заявок
Альянси знань: жовтень 2018 (ЕАСЕА)
Стратегічні партнерства: жовтень 2018

(Нац.агентства)



Партнерство між ВНЗ країн-членів
Програми та країн-партнерів з метою
обміну та поширення досвіду

+ Додатковий компонент мобільності

Конкурси Програми Еразмус+ 2019 року буде
оголошено в жовтні 2018 р.



Це дія, яка спрямована на підтримку 
модернізації, доступності та 
інтернаціоналізації вищої освіти в країнах -
партнерах

Реалізується в контексті пріоритетів,
визначених відповідно до документів:

 "Посилення впливу політики в цілях
розвитку: програма дій задля змін"

 "Європейська вища освіта в світі"



Цілі: зосередженість на реформах
вищої освіти та розвитку потенціалу

Очікувані зміни та вплив на
інституційному та системному рівнях

Обмін досвідом / кращими практиками
між партнерами

Рівноправне партнерство співпраці
країн-членів і країн-партнерів програми
задля запровадження реформ у вищій
освіті.



Формальні вимоги подання заявок
 Розмір гранту та тривалість проекту
 Вимоги до Апліканта, партнерів та 

партнерства (кількість партнерів, статус 
грант-апліканта та партнерів, тощо)



Немає значення, наскільки гарно
продуманий і написаний проект, якщо він
не відповідає критеріям прийнятності –

це призведе до автоматичного відхилення
проектної заявки



 Уважно прочитайте інструкції та
оголошення конкурсу.

 Апліканти повинні мати акаунт ECAS 
(European Commission Authentication Service)



Кожна організація, залучена до проекту
повинна мати

Participant Identification Code (PIC).
 PIC- код необхідно буде зазначати в 

аплікаційній формі.
Кожна організація-аплікант повинна 

використовувати лише один PIC code

КПІ ім. Ігоря Сікорського зареєстрований на
порталі учасників і вже має PIC 998145715



Координатор створює e-Form через Портал
учасників

До форми додаються обов’язкові додатки:

Детальний опис проекту
Таблиці бюджету
Declaration of Honour і Mandates



 Валідація eForm
 Автоматична перевірка
Подання заявки онлайн
Отримання електронного листа –

підтвердження і інформації про номер
заявки



Тривалість: 24 або 36 місяців
 Розмір гранту: від 500 тис. до 1 млн. євро

Не включаючи спеціальний інструмент мобільності



 PROGRAMME COUNTRIES –
КРАЇНИ – ЧЛЕНИ ПРОГРАМИ Е+

 PARTNER COUNTRIES –
КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ ПРОГРАМИ Е+



 28 держав-членів Європейського Союзу
 країни – кандидати, в яких є Національні 

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



Країни-сусіди ЄС
 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) тільки як партнер в регіональних проектах –
багатонаціональних (Regional: multi-country projects) –
Region 4

Інші країни-партнери
 Region 6 - Азія (19)
 Region 7 – Центральна Азія (Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, 

Туркменістан, Узбекистан)
 Region 8 – Латинська Америка (18)
 Region 9 - Іран, Ірак, Ємен
 Region 10 – Південна Африка



Кількість ВНЗ країни-партнерів повинна 
бути не меншою кількості ВНЗ країн –
членів Програми Е+

 Склад консорціуму залежить від виду 
проекту:
 Національні
 Багатонаціональні



По одному ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ з ТРЬОХ РІЗНИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ 
ПРОГРАМИ

ТРИ ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ –
УКРАЇНИ



Ex.1 : minimum consortia: national project (6 HE instituuor is)

Min. 1 Partner Country: at least as
many HEls as in the Programme
Countr ies

Kryvyl Rih
National

Un iversity

Zaporizhzhya
National

University

Min. 3 Programme Countries
min. 1 HEI each

Kherson
State

University



По одному ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ 
ЗАКЛАДУ з ТРЬОХ РІЗНИХ КРАЇН-ЧЛЕНІВ 
ПРОГРАМИ

По два ВИЩІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ –
УКРАЇНИ ТА ЩЕ ІНШОЇ(ИХ) КРАЇН-
ПАРТНЕРІВ

(2 ВНЗ України + 2 ВНЗ іншої країни)



Ex.2: minimum consortia: multi-country project (7 institutions)

Min. 2 Partner Countries
Min. 2 HEls each

Min. 3 Programme Countries:
Min. 1 HEI each



Example 3: consortia composit ion (multi-country project)
2 partner countries

Kazakh
University

3 programme countries



СПІЛЬНІ ПРОЕКТИ
 (Joint Projects – JPs)

СТРУКТУРНІ ПРОЕКТИ
 (Structural Projects – SPs)



Інституційний рівень:
 Розроблення і модернізація навчальних програм
Модернізація врядування, управління і діяльності

вищої освіти
Посилення зв'язків вищої освіти ті суспільства



Системний рівень:
Модернізація врядування, управління і 

діяльності вищої освіти
(Policy reforms – стратегія, законодавство,

механізми тощо)

Посилення зв'язків вищої освіти та суспільства 

Участь МОН України для Структурних проектів
обов'язкова!



 Розробка, тестування та адаптація
інструментів і методів, модернізація змісту



Навчання персоналу (Академічного та
неакадемічного).Тренінги для тренерів



 Зміцнення, інтернаціоналізація та промоція
трикутника знань



Оновлення потужностей, необхідних для
реалізації інноваційних практик



Інтернаціоналізація та Болонський процес
 ECTS,
 3-циклове навчання,
 визнання ступенів тощо



Якість
 Рамки кваліфікацій
 Системи забезпечення якості
Посібники / дорожні карти, рекомендації,
Конференції, круглі столи, семінари, 

дискусії



Інновації
Розроблення політики + моніторинг
(В тому числі створення представницьких 

органів, організацій або асоціацій)



Національні проекти Багатонаціональні 
проекти

 Визначаються
Міністерствами освіти в 

тісній консультації з 
делегаціями ЄС

 Повинні відповідати
Національним 

пріоритетам країни-
партнера - України

 Визначаються 
Комісією на основі

пріорітетів зовнішньої
політики ЄС

 Повинні відповідати
регіональним пріоритетам країн 

одного регіону (регіональні проекти)
або

Регіональним/національним
пріоритетам, спільним для різних 

регіонів
(міжрегіональні проекти)



Актуальність проекту (max 30 балів)
 Результати проекту сприяють досягненню його 

мети
 Пріоритети
 Потреби цільових груп
 Стратегія розвитку вищої освіти
 Цілі ясні, реалістичні і доцільні, засновані на 

аналізі справжніх і відповідних потреб
 Інноваційність або наслідування
 Аналогічні результати не можна було 

досягнути за рахунок національного, 
регіонального або місцевого фінансування



Якість дизайну проекту та його реалізації
(max 30 балів)

 Якість і доречність заходів
 Економічна ефективність
Узгодженість між цілями проекту, 

методологією, діяльністю та
пропонованим бюджетом

План роботи
Проблеми / ризики проекту
Контроль якості



Якість проектної команди і угоди про
співпрацю (max 20 балів)

Сильне партнерство
Команда проекту має необхідні навички, 
досвід, знання
Присутні партнери не зі сфери освіти
 Розподіл обов'язків і завдань
Координація, прийняття рішень та 

комунікація



Вплив і сталість проекту (max 20 балів)
Множинний ефект за межами організацій –

учасниць
План розповсюдження
 Залучення спільного фінансування або 

інших форм підтримки







КА 3. Підтримка реформ

Цілі:
Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики 

задля досягнення кращого системного впливу.

Основні види діяльності за напрямом:
- підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з 

модернізації вищої освіти, Болонський процес;
- розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС 

(Європейська система трансферу та акумуляції кредитів );
- визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний 

центр офіційного визнання свідоцтв про освіту);
- мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах 

та країнах-кандидатах (HERE);
- міжнародний діалог щодо освітньої політики;
- всесвітня асоціація випускників;
- міжнародна привабливість і пропагування.



КА 3. Підтримка реформ
Для України в рамках напряму фінансується робота 
НЕО (Національний Еразмус+ офіс) в Україні і 
Національної команди експертів з реформування вищої 
освіти, діяльність якої координується Національним 
Еразмус+ офісом в Україні, а також проведення різних 
конференції.

Діяльність HERE team координує Національний 
Еразмус+ офіс в Україні, проводячи різні конференції, 
семінари, круглі столи тощо.

Конкурси для вищих навчальних закладів чи інших 
організацій в рамках цього напряму для країн-партнерів 
програми не передбачено.





Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+:
активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти 
досконалості євроінтеграційних студій, залучати 
вищі навчальні заклади до дослідження 
євроінтеграційних процесів та поширення ідей 
Об'єднаної Європи.
Основні види діяльності за напрямом:
• Викладання й дослідження ("Кафедри", "Модулі", 
"Центри досконалості");
• Дебати між представниками науково-педагогічних 
кіл та академічні обміни ("Мережі" та "Проекти");
• Підтримка діяльності асоціацій;
• Надання операційних грантів окремим закладам.

Напрям Жан Моне



Напрям діяльності: викладання та дослідження 
Підтримка надається на:
Модулі – розроблення та викладання курсів, присвячених ЄС 
та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, із 
подальшим включенням до навчальних планів і програм;
Кафедри – викладацькі ставки (обсягом не менше 90 
академічних годин) для викладачів, науковців, що 
спеціалізуються на європейських студіях, розроблення нових 
та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної тематики, 
наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з 
євроінтеграційної тематики;
Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності 
ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із 
залученням аналітичних центрів, асоціацій, мереж, фахових 
спільнот, з метою заохочення їх до проведення 
міждисциплінарних досліджень з питань європейської 
інтеграції та поширення результатів їх діяльності через медіа-
ресурси та комунікативно-інформаційні заходи.

Напрям Жан Моне



Напрям діяльності: дебати та обміни
Підтримка надається на:
Мережі – сприяння співробітництву 
міжнаціональних дослідницьких колективів 
(участь мінімум 3 різних країн), стимулювання 
академічної полеміки та міждисциплінарних 
досліджень, поширення результатів.
Проекти – активізація євроінтеграційного
дискурсу через конференції, семінари, круглі 
столи, літні школи, опрацьовування новітніх 
підходів і дослідницьких методологій, створення 
платформ для обміну знань з метою поширення 
кращих практик і досвіду; творення нового змісту.

Напрям Жан Моне



Напрям діяльності: підтримка асоціацій
Підтримка надається:
Асоціаціям: задля організації та здійснення їх 
статутної діяльності, якщо вона пов'язана із 
євроінтеграційними студіями, поширенням 
інформації про Європейський Союз, сприянням 
активному громадянству.

Напрям Жан Моне



Конкурс 2019 року буде
оголошено в жовтні 2018 р.

База проектів Жана Моне: 
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonne
tDirectory/#
/search-screen/

Напрям Жан Моне

https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/
https://eacea.ec.europa.eu/JeanMonnetDirectory/


Назва проекту
Партнер від 
КПІ ім. Ігоря 
Сікорського

Європейські моделі бізнесу: 
трансформація, гармонізація 

та імплементація в Україні
ФММ

Перший проект КПІ ім. Ігоря Сікорського 
за програмою ЖАН МОНЕ

2017 р.



Вдячний за увагу!

КОНТАКТИ
03056, Україна, Київ, просп. Перемоги, 37, 
КПІ ім. Ігоря Сікорського, корпус 1, кім. 171
Національний контактний пункт програми ЄС 
“ГОРИЗОНТ 2020” при КПІ ім. Ігоря Сікорського
тел./факс: +38 044 204 80 19
тел.:           +38 044 204 84 75
s.shukayev@kpi.ua
ogo55@ukr.net
http://www.ncp.kpi.ua

mailto:s.shukayev@kpi.ua
mailto:ogo55@ukr.net
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