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1. Загальні положення 

 

1.1  ПОЛОЖЕННЯ про порядок реалізації освітніх міжнародних проектів 

та грантів у Національному технічному університеті «Харківський 

політехнічний інститут» (далі – ПОЛОЖЕННЯ) розроблено з метою 

забезпечення їх ефективності та якості  на підставі: 

-  Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову  і 

науково-технічну діяльність; 

- Рамкової угоди між Урядом України і Комісією Європейських 

Співтовариств, яку ратифіковано із заявою Законом № 360-VI (360-17) від 

03.09.2008 р.); 

-    Угоди про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом; 

-    Грантової Угоди та Партнерської Угоди; 

- Постанови Кабінету Міністрів України Про порядок залучення, 

використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги від 15 лютого 

2002 р. N 153 (з останніми змінами) «Про створення єдиної системи 

залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги»; 

-  Постанови КМУ від 2 вересня 2015 р. № 719 про питання власних 

надходжень вищих навчальних закладів; 

-    Постанови № 140 від 03.03.2016  «Про врегулювання ситуації на грошово-

кредитному та валютному ринках України»; 

-   Податкового кодексу України та Митного Кодексу  України; 

-  Наказу Міністерства освіти і науки України від 20.11.2017 №1507  про 

Порядок реєстрації міжнародних  науково-технічних програм і проектів, що 

виконуються  в рамках міжнародного науково-технічного співробітництва 

українськими вченими, а також грантів, що надаються в рамках такого 

співробітництва; 

-   Постанови Кабінету Міністрів України від 12/08/2015 для користування 

під час планування мобільності по програмі Еразмус+ “Про затвердження 

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

-  нормативних документів Міністерства освіти і науки України  та НТУ 

«ХПІ». 

 

1.2. ПОЛОЖЕННЯ визначає порядок підготовки та реалізації міжнародних 

освітніх проектів та грантів (далі - Проекти) у Національному технічному 

університеті «Харківський політехнічний інститут» (далі – Університет), які 

є інструментом модернізації вищої освіти на реалізацію плану дій на 

виконання положень Угоди про Асоціацію ЄС – Україна. 

 

1.3. Положення регулює процедури  з планування, виконання , звітування, 

розповсюдження та оцінювання результатів проектної діяльності, визначає 

порядок залучення працівників , оплати їх праці, відряджень та звітності 

щодо виконання Проектів. 

 



2. Процедура  ініціювання, підготовки Проекту 

 

2.1. Проект - це комплекс узгоджених організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на розвиток освітнього потенціалу Університету, обмежених за 

складом виконавців, термінів і ресурсів, які здійснюються при повному або 

частковому фінансуванні з-за кордону спільно із зарубіжними партнерами в 

рамках проектного консорціуму. 

Проекти спрямовані на досягнення конкретної мети та відповідають 

інтересам структурних підрозділів Університету, а також цілям і пріоритетам 

його стратегічного розвитку. В результаті реалізації Проектів,  Університет 

отримує можливість впровадження в навчальний та  управлінський процес 

нових навчальних курсів та програм, навчально-методичних, довідкових та 

допоміжних матеріалів, керівництв та інформаційно-аналітичних і 

технологічних продуктів, що розробляються на основі кращого закордонного  

досвіду і з урахуванням власних потреб та інтересів. 

Міжнародні проекти фінансуються зарубіжними провайдерами матеріально-

фінансових ресурсів і їх представниками (агентствами) (далі - донори) в 

рамках міжнародних  програм, інструментів та ініціатив (далі - Програми). 

Ресурси, отримані Університетом  для реалізації міжнародних проектів, 

використовуються відповідно до законодавства України про Міжнародну 

Технічну Допомогу (далі - МТД). 

 

2.2. Процедура ініціювання  та підготовки проекту. 

 

2.2.1. Створення робочої ініціативної групи проекту; 

 

2.2.2. Формування пропозиції для подання проектної заявки на основі 

пріоритетів розвитку університету, національних пріоритетів та пріоритетів 

Програми. 

 

2.2.3. Погодження бюджету ініційованого проекту в частині  

співфінансування (якщо передбачене умовами Програми) з планово-

фінансовим відділом університету; 

 

2.2.3. Реєстрація проектної  заявки у відділі міжнародних зв’язків (група 

фандрайзинга )  

 

2.2.4. Підтримка та надання консультативної допомоги  у розробці проектної 

заявки  групою  фандрайзинга з метою забезпечення якості та дотримання 

умов  Програми.  

 

2.2.5. Підписання відповідного документу (Мандату, листа-підтвердження, 

договору) ректором або уповноваженою особою від університету про 

підтримку та участь у проекті та визначення контактної особи від 

університету; 



 

2.2.6. При умові успішно проходження конкурсу, підтримкам ініційованого 

проекту   та виділення фінансування, контактна особа  інформує відділ 

міжнародних зв’язків та надає усю відповідну документацію. 

 

3. Процедура  реалізації  Проекту 

 

3.1. Наказ ректора про створення  робочої команди проекту  з призначенням  

академічного керівника  проекту та  менеджера з  визначенням їх  обов’язків,  

та колектив  виконавців проекту; 

 

3.1.1.Академічний керівник проекту  здійснює: загальне керівництво 

проектом; визначає колектив виконавців проекту, що будуть забезпечувати 

якісну реалізацію проекту згідно з робочим планом Проекту; здійснювати 

моніторинг реалізації проект; надавати відповідні звітні матеріали, що 

підтверджують досягнення цілей та результатів проекту та їх інтеграцію у 

діяльність університету.    

 

3.1.2.Менеджер проекту здійснює оперативний та фінансовий менеджмент 

проекту; відповідає за цільове використання коштів , призначених для 

реалізації проекту та отримання очікуваних результатів; узагальнює 

результати, отримані під час реалізації проекту; забезпечує своєчасне 

подання встановленої звітності та іншої інформації за Проектом (як в межах 

університету так і грантоотримувачу; проводить моніторинг проектної 

діяльності. 

 

3.1.3. Колектив виконавців (в окремих випадках виконавець) – група 

науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників, докторантів, 

аспірантів та студентів Університету, яким за їх згодою, доручають 

виконання відповідної роботи, яка передбачена в рамках завдань Проекту.  

 

3.2. Підготовка, узгодження  та підписання Угоди про співпрацю з 

грантоотримувачем проекту та Меморандуму про співпрацю між членами 

консорціуму; 

 

3.3. Подання необхідних документів у планово - фінансовий відділ та 

бухгалтерію університету для формування внутрішнього кошторису 

Проекту; 

 

3.4. Підготовка/участь у підготовці  необхідних документів для реєстрації 

проекту у Міністерстві економічного розвитку  і торгівлі  України та його 

реєстрація. Отримання Картки проекту; 

 

3.5. На етапі реалізації проекту здійснюється: досягнення цілей Проекту та 

отриманні результатів згідно з робочим планом проекту; ефективне 



управління наявними ресурсами; проведення заходів,ь передбачених 

Проектом; моніторинг проектної діяльності та корегування планів реалізації 

проекту; 

 

3.6. Винагорода виконавців Проекту, оплата відряджень, закупівля 

обладнання та інші витрати і спосіб їх виплати відповідає умовам 

грантоотримувача, на підставі Контракту з донором,  Керівництв по 

реалізації Програми та партнерської Угоди, що регламентується   

законодавчою бази України (виконавці проекту в окремих випадках несуть 

індивідуальну відповідальність в рамках податкового кодексу України). 

 

3.7. Підставою для виплати винагороди кожному із виконавців  (в окремих 

випадках – виконавцю) можуть бути: цивільно-правові договори, трудові 

договори, авторські договори, акти виконаних робіт, табель обліку часу, 

наказ ректора про винагороду/преміювання (види та способи оплати 

визначаються в рамках університету). 

 

3.8. Винагорода виконавцям здійснюється після кожного етапу виконання 

проекту, в кінці/після терміну  його завершення після надходження коштів на 

рахунок університету. 

 

3.9. Якщо умовами Програми  передбачено спів фінансування Проекту, то 

Університет забезпечує виконання цих умов. 

 

3.10. В рамках проектної діяльності Університет організовує публічні заходи 

та розробляє/презентує матеріали, які демонструють результати Проекту. 

Публічні заходи Університету мають забезпечувати досягнення стратегічних 

цілей Університету та відповідати цілям проектної діяльності. 

 

3.11. Підготовку публічних заходів (підготовка місця проведення заходу, 

технічного та адміністративного забезпечення, розсилка запрошень, супровід 

та організація візитів гостей/учасників заходів, тощо) здійснюють Керівник 

та менеджер Проекту при підтримці виконавців Проекту.  

 

3.12. Під час публічних заходів використовують символіку Університету та 

символіку донора Проекту та самого Проекту. 

 

3.13. Використання коштів Проекту повинно бути цільовим.  

 

3.14. Обладнання, закуплене в рамках Проекту, повинно використовуватися 

для досягнення цілей Проекту та мати вільний доступ для виконавців та 

цільових проектних груп. 

 

 

 



4. Звітування проектної діяльності. 

 

4.1. Оперативні звіти по етапам виконання Проекту готує проектна команда 

під керівництвом керівника  проекту та затверджуються відповідальною 

особою від університету. 

 

4.2. Фінансові звіти готуються під керівництвом менеджеру проекту та 

планово - фінансового відділу та бухгалтерії університету та затверджуються 

відповідальною особою від університету.  

 

4.3. Проектна команда готує фінальний звіт Проекту, після затвердження 

якого грантоотримувачем та донором Програми проект вважається закритим. 

 

4.4. Вся проектна документація (фінансова та описова) повинна 

обов’язково зберігатись у відповідних структурних підрозділах Університету 

та керівника/менеджера  Проекту протягом дії Проекту та 5 років після його 

завершення. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Проректор        проф. Г.С. Хрипунов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець:  Порункова І.Ф. 


