
  



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення розроблене у відповідності до Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про вищу освіту», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти», Закону України «Про наукову i науково технічну 

діяльність», Закону України «Про інноваційну діяльність», Закону України 

«Про авторське право i суміжні права», Податкового кодексу України, 

Цивільного Кодексу України, Рамкової угоди між Урядом України і Комісією 

Європейських співтовариств, Методичних рекомендацій для представників 

ЗВО та інших партнерів проєктів Еразмус+ інших нормативно-правових 

документів з питань вищої освіти, а також Статуту Академії. 

1.2. Це Положення регулює процедури з планування, виконання, 

звітування та оцінювання результатів проектної діяльності, визначає порядок 

залучення працівників, оплати їх праці. Цілі, завдання та загальні правила 

забезпечення реалізації проєктів програм співпраці та управління коштами 

грантів повинні відповідати принципам доброчесності, неприбутковості, 

відповідальності та якості виконання своїх зобов’язань перед іноземними та 

вітчизняними партнерами i міжнародними організаціями, мотивувати наукових, 

науково- педагогічних, педагогічних та інших працівників, здобувачів вищої 

освіти до саморозвитку та активної участі у міжнародній діяльності. 

 

2. ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ТА ПОГОДЖЕННЯ ПPOЄKTІВ  

 

2.1. Проєкт – це комплекс узгоджених організаційно-технічних заходів, 

спрямованих на розвиток освітньо-наукового потенціалу Академії, обмежених 

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

частковому фінансуванні національних або/та закордонних донорів.  

2.2. Для започаткування керівником (координатором) проєкту має бути 

сформована конкурсна заявка (аплікаційна форма), яка готується науково- 

педагогічними працівниками Академії для участі у грантових проєктах (у тому 

числі з академічної мобільності) та підлягає обов’язковому попередньому 

узгодженню з керівництвом Академії. 

2.3. Керівник проєкту здійснює організаційне керівництво виконання 

проєкту, формує колектив виконавців, відповідає за цільове використання 

коштів, узагальнює результати, отримані під час реалізації проєкту та 

забезпечує своєчасне подання встановленої звітності. 

2.4. Колектив виконавців – група науково-педагогічних працівників, 

здобувачів вищої освіти, яким доручено виконання відповідних робіт, 



передбачених завданням проєкту. 

2.5. Колектив виконавців готує конкурсну заявку та подає на розгляд 

ректору узгоджену службову записку в довільній формі з інформацією про 

назву проєкту a6o програми, її тривалість, мету, умови участі, обсяги 

фінансування, перелік спонсорів та партнерів проєкту. 

2.6. Облік конкурсних заявок здійснює відділ міжнародного 

співробітництва Академії. 

 

3. РЕАЛІЗАЦІЯ ПPOEKTIB ПРОГРАМ СПІВПРАЦІ 

 

3.1. Реалізація проєктів розпочинається з офіційного підтвердження від 

грантодавця про успішне проходження відбіркового конкурсу, виділення 

грантових коштів на його виконання i підписання відповідної угоди. 

3.2. Для виконання проєкту підписуються відповідні грантові, 

партнерські, міжінституційні угоди чи інші типи документів, які необхідні для 

своєчасного виконання взятих на себе зобов’язань за проєктом. 

3.3. Для забезпечення ефективного управління та цільового використання 

коштів проєктів в Академії складається деталізований внутрішній кошторис, 

що має відповідати бюджету та витратам на діяльність проєкту i забезпечення 

сталості результатів. 

3.4. Цільове використання забезпечення коштами передбачає 

використання коштів, у тому числі отриманих понад запланованого бюджетом 

проєкту обсягу за рахунок зміни курсу обміну валюти, за рахунок надлишкових 

коштів тощо, на проведення додаткових заходів відповідно до мети та завдань 

проєкту, діяльності робочої групи в межах проєкту, покриття обґрунтованих 

витрат у відповідності до статей, затверджених у кошторисі задля ефективного 

та результативного виконання завдань i забезпечення сталості результатів 

проєкту програми міжнародної співпраці. 

3.5. Для виконання функцій, пов’язаних з адмініструванням та 

обслуговуванням проєкту, передбачити при підготовці бюджету (залежно від 

виду проєкту) 7-10% адміністративних витрат. 

3.6. Працівник (або група працівників), який підготував та залучив 

грантовий проєкт, отримує 10% від грантової угоди. 

3.7. Виконавці проєктів можуть бути залучені до реалізації проєктів у 

тому числі через укладання цивільно-правових та/або авторських договорів. 

3.8. Для розрахунку оплати за виконані роботи (послуги), які зазначені в 

завданнях проєктів програм міжнародної співпраці, фахівцям  застосовуються 

ставки (рівень оплати), визначені у грантових, міжінституційних, партнерських 

чи інших угодах відповідно до правил та особливостей реалізації проєктів 



програм співпраці за конкретні досягнуті якісні результати за цивільно- 

правовими договорами, в тому числі авторськими угодами. 

3.9. Використання авторських договорів для оплати праці виконавців 

проєкту здійснюється на підставі ст. 427, 430 Цивільного кодексу України та 

Закону України “Про авторське право i суміжні права”. Результати, отримані 

під час виконання проєкту, можуть бути об’єктами авторського права на 

підставі п 2. ст. 433 Цивільного кодексу України. 

Авторський договір між Академією та автором чи авторами твору про 

створення за замовленням i використання об’єкта права інтелектуальної 

власності може укладатися з урахуванням вимог ст. 1112 Цивільного кодексу 

України. 

3.10. Виплати для закордонних відряджень та відряджень по Україні в 

межах реалізації проєктів програм міжнародної співпраці нараховуються згідно 

з умовами, визначеними у грантових, міжінституційних, партнерських чи інших 

угодах відповідно до правил та особливостей реалізації проєктів програм 

міжнародної співпраці, а також внутрішніх кошторисів та чинного 

законодавства України. 

3.11. Якщо в запланованих заходах бере участь менша від запланованої 

бюджетом проєкту кількість представників проєкту, виникають невикористані 

кошти. Такі кошти, за погодженням із грантхолдером, можуть бути використані 

для оплати участі додаткових представників проєкту у наступних заходах за 

пропозицією керівника проєкту. 

3.12. Якщо передбачене обов’язкове оприлюднення результатів проєктів 

на офіційних Інтернет-pecypcax міжнародних організацій, члени робочої групи 

проєктів зобов’язуються забезпечити вчасне подання необхідних матеріалів 

відповідно до правил відкритої ліцензії i авторського права та дотримання 

принципів академічної доброчесності. 

3.13. Контроль за виконанням зобов’язань виконавцями проєкту, якісну 

реалізацію проєкту та впровадження його результатів покладається на 

координатора проєкту та ректора Академії. 

 

4. ЗВІТНІСТЬ  ЗА ПРОЄКТАМИ 

4.1. Працівники i здобувачі, які взяли участь в проєктах міжнародної 

співпраці, мають надати звіт про участь відповідно до форм звітності за 

проєктом, затверджених грантодавцем/грантхолдером. 

4.2. Фінансові звіти готуються бухгалтерією Академії та затверджуються 

координатором проєкту. 

4.3. Проєкт вважається завершеним тільки після схвалення грантодавцем 

підсумкового звіту щодо реалізації проєкту, якщо інше не передбачено 



грантовою угодою. 

4.4. Вся проєктна документація зберігається в Академії не менше п’яти 

років. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Положення вводиться в дію наказом ректора на підставі рішення 

вченої ради. 

5.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись наказом 

ректора за рішенням вченої ради Академії. 

5.3. Дія Положення розповсюджується також на грантові проєкти, діючі в 

академії на момент прийняття цього Положення, згідно статті 631 Цивільного 

Кодексу України. 

 


