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Щодо вдосконалення механізмів
виконання міжнародних грантових
проєктів

Протягом останніх років через структурні та організаційні заходи, а також
запровадження відповідних мотиваційних механізмів у СумДУ було значно посилено
розвиток напряму грантової діяльності. Результатом зазначених кроків стало суттєве
зростання кількості проєктів загальноуніверситетського рівня (у 2015р. – 33, у 2017р. – 45,
у 2019р. – 70). Неабияким успіхом 2020 року стало, зокрема, здобуття університетом
рекордної кількості проєктів за міжнародною грантовою програмою ЄС Еразмус+ (в
категорії «Розвиток потенціалу вищої освіти» - 1 проєкт з 10 в Україні, в категорії
«Програма ім. Ж.Моне» - 7 проєктів з 38 в Україні, в категорії «Стратегічні партнерства –
2 проєкти з 5 в Україні, а також більше 10 нових проєктів категорії «Міжнародна кредитна
мобільність»). Активна грантова діяльність підтверджує налаштованість СумДУ на
запровадження європейських та світових цінностей і стандартів задля підвищення якості
освітніх та наукових послуг, модернізації матеріальної бази, використання інноваційних
технологій, розвитку академічної мобільності, інтернаціоналізації університету в цілому,
сприяння ефективному реформуванню сектора вищої освіти в Україні. Значна підтримка
грантової діяльності реалізується передусім через включення відповідних показників до
методики визначення рейтингу інститутів, факультетів і кафедр університету та
фінансового стимулювання структурних підрозділів, що розвивають даний напрям
діяльності.
За результатами конкурсів масштабних міжнародних програм СумДУ щороку
виконує дедалі більшу кількість проєктів, які за умовами програм та очікуваним впливом
належать до загальноуніверситетського рівня відповідальності, що передбачає посилення
змістовного,

адміністративного

та

фінансового

супроводження

університетським

менеджментом та вимагає збільшеного обсягу управлінської, адміністративної та

технічної роботи, а також сукупних витрат по використанню матеріальної бази
університету.
З метою максимального досягнення запланованих результатів та використання
ресурсів згідно вимог міжнародних грантових програм та потреб СумДУ, реалізації
принципів економічної ефективності даного напряму діяльності та його економічної
окупності
НАКАЗУЮ
1. Управлінню міжнародного співробітництва (УМС) спільно з департаментом бізнеспроцесів та науково-дослідною частиною (для проєктів з науковою складовою) до початку
фактичної реалізації проєктів (зокрема і під час створення проєктної документації для
участі у відповідних конкурсах) визначати механізми ефективного залучення ресурсів
грантових програм та університету для їх виконання з урахуванням вимог міжнародних
програм і їх представництв та особливостей чинного законодавства України. При цьому
передбачати:
-

використання послуг університету для реалізації завдань проєктів, передусім щодо
друку матеріалів (згідно наказу ректора 0624-І від 13.09.2018р. «Про заходи щодо
підвищення ефективності видавництва університету»), оренди приміщень, поселення,
транспортування, харчування тощо;

-

ретельний аналіз переліків і специфікацій технічного та комп’ютерного обладнання у
відповідності до реальних потреб структурних підрозділів, що виконують проєкти;
включення загальноуніверситетського компоненту для забезпечення належного
супроводу проєктів;

-

введення обов’язкового використання коштів проєктів (за статтями витрат, які це
передбачають)

для

оплати

організаційно-адміністративної

складової

роботи

(управлінський, адміністративний, технічний супровід) згідно наказу ректора №0915-І
від 13.12.2019р. «Щодо функцій загальноуніверситетських структурних підрозділів
під час виконання міжнародних грантових проєктів», запровадження відповідного
нормування – як правило, 10% від загальної суми гранту або у іншому обсязі, що
затверджується ректором за відповідним поданням начальника УМС;
-

запровадження механізму часткового або повного фінансування окремих напрямів та
обсягів робіт з коштів грантів (наприклад, викладацької діяльності в рамках проєктів
програми ім. Ж. Моне);

-

максимально широке залучення до виконання проєктів наукових і науковопедагогічних працівників з метою, зокрема, визнання їх участі в системі підвищення
кваліфікації, конкурсах щодо державного фінансування тощо.

2.

Директорам інститутів (деканам факультетів) спільно із загальноуніверситетськими

службами, що відповідають спрямованості проєктів за загальною координацією УМС

здійснювати попередній аналіз та поточний контроль за впровадженням результатів
проєктів в діяльність університету (інтеграція розроблених навчальних курсів в освітні
програми, проведення наукових досліджень згідно затверджених програм тощо) та
корегувати відповідне навантаження співробітників з метою дотримання норм робочого
часу та забезпечення ефективного виконання основних і грантових функціональних
завдань.
3.

Керівникам проєктів, які затверджені відповідними наказами про робочі групи:

-

визначати обсяги фінансування за кожним із напрямів діяльності за проєктами (за
принципами визначеними п.1) та враховувати їх при формуванні річних кошторисів
витрат за проєктами та робочих планів, що узгоджуються в УМС та затверджуються
проректором з НПР та міжнародної діяльності;

-

забезпечувати сталість та ефективне використання результатів проєктів, у тому числі
через запровадження кращих європейських та світових практик, інноваційних
розробок відповідних міжнародних консорціумів, а також започаткування додаткових
платних послуг, розвиток госпдоговірної діяльності, подальшу участь у грантових
програмах.

4.

Координаційному центру підготовки грантових заявок УМС під час супроводу

процесу підготовки заявок проводити аналіз ефективності потенційних грантових
проєктів з точки зору наявного ресурсного забезпечення у відповідності до п. 1.
5.

Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з науково-педагогічної

роботи Володимира ЛЮБЧАКА.
6.

Начальнику

відділу

документно-інформаційних

комунікацій

та

контролю

Любові АКИМЕНКО розмістити даний наказ в Реєстрі основної нормативної бази
системи управління якістю діяльності Сумського державного університету та в
електронному вигляді довести до відома усіх керівників підрозділів та осіб перелічених у
даному наказі.
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