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Стаття  19 закону n° 2016-274 від 7 березня 2016 року про права іноземців на території Франції, прописана 
в статтіі Закону L. 5221-2-1 трудового кодексу, передбачає звільнення від оформлення дозволу на 
роботу для іноземця, який, перебуваючи на території Франції в межах періоду, що не перевищує 90 
днів, здіснює професійну діяльність у сферах визначени декретом. 

 
Статтею 1 декрету n° 2016-1461 від 28 жовтня 2016 року предбачено звільнення від оформлення дозволу 
на роботу терміном, що не перевищує 90 днів для запрошених викладачів, які проводитимуть 
викладацьку дяльність з певної визначеної нагоди. 

 
Зокрема йдеться про викладацьку діяльність, яка здійснюється іноземними викладачами в рамках  сесій 
або тренінгів, організованих вищими навчальними та освітніми закладами.  

 
Тобто освітній заклад  або організовує освітні заходи не передбачені його звичайною річною програмою, 
або запрошує іменитих викладачів в певній сфері в рамках літньої сессії з метою поглиблення знаннь.   
Наприклад: договори міжуніверситетського співробітництва, організація літніх сесій для поглибленого 
вивчення визначених предметів/сфер тощо. 
 
Таким чином, якщо освітницька діяльність запрошеного викладача підпадає під вищезазначені 
умови, йому не потрібно отримувати дозвіл на роботу для виконання своїх обов’язків. 

  
Роботодавцю/Запрошуючій стороні необхідно заздалегідь пересвідчитись, чи потребує оформлення 
дозволу на роботу діяльність працівника, якого він/вона запрошує на роботу на термін, що не перевищує 
90 днів. 
 

 Якщо діяльність заявника підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на роботу: 

 
Окрім стандартного пакету документів на отримання шенгенської візи, роботодавець/запрошуюча сторона 
має передати заявнику, якого він/вона запрошує до Франції, документи, що підтверджують, що така 
діяльність дійсно не потребує оформлення дозволу на роботу, тобто:  
 

- документи, які містять інформацію про освітній захід, його характер, а також про його місце 
проведення, період, тривалість, організаторів, програму проведення: запрошення тощо; 
- документи, що дозволяють встановити, що заявник є викладачем або має необхідну кваліфікацію для 
проведення конкретної викладацьокої діяльності. 
 
   Якщо діяльність заявника не підпадає під умови звільнення від отримання дозволу на 

роботу: 

 
Роботодавець має отримати дозвіл на роботу, звернувшись до уповноваженого Регіонального управління з 
питань підприємництва, конкуренції, спроживання, роботи та зайнятості (DIRECCTE) та передати його 
заявнику.  
Заявник має подати : документ CERFA n° 15187*01 « demande d’autorisation de travail pour un salarié 
étranger » (запит на отримання дозволу на роботу, здійснювану іноземним працівником), який має бути 
затверджений Управлінням (DIRECCTЕ). 

 

 


