
 
 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАМА 

Цільова аудиторія: представники вищих навчальних закладів, які відповідають за міжнародну діяльність та 

фінанси, з досвідом реалізації міжнародних проектів, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби, Державної фіскальної служби, Національні експерти з 

реформування вищої освіти та інші. 
Результати: рекомендації щодо процедур із забезпечення фінансової автономії вищих навчальних закладів і 

змін нормативно-правової бази щодо фінансової складової реалізації міжнародних проектів ЄС 

відповідно до Угоди про Асоціацію між Україною та ЄС. 

Модератор: Жанна Таланова, НЕО в Україні 

 

9:30 Реєстрація учасників  

10:00 Вcтупне слово  

Інна СОВСУН, Перший заступник Міністра освіти і науки України (за згодою) 

Віра РИБАК, Керівник сектору освіти, науки, інформаційного суспільства, 

Представництво ЄС в Україні (за згодою) 

Світлана ШИТІКОВА, Директор, Національний Еразмус+ офіс в Україні 

10:20 Нормативно-правова база України щодо фінансової автономії вищих навчальних 

закладів задля запровадження міжнародних проектів: виклики та досягнення 

Міністерство освіти і науки України (мобільність, процедура реєстрації проектів, 

розміщення власних надходжень на рахунках у банках, особливості обліку студентів за 

програмами обміну/мобільності тощо) 

Міністерство фінансів України (розміщення власних надходжень на рахунках у банках, 

розрахунки у валюті між організаціями-партнерами проектів з інших країн, обмеження 

вартості одиниць техніки/обладнання/програмного забезпечення тощо, перевірки КРУ 

тощо) 

Міністерство економічного розвитку та торгівлі України (процедура реєстрації 

проектів, звільнення від ПДВ, митних зборів та обов’язкового продажу валютних 

коштів, валютне регулювання  тощо) 

Державна казначейська служба України (цільове використання коштів гранту, 

затримки оплати послуг, обладнання тощо) 

Державна фіскальна служба (оподаткування оплати праці викладачів і стипендій за 

стажуванням у рамках міжнародної мобільності, оподаткування осіб на період 

відряджень без збереження заробітної плати понад 6 місяців тощо) 

Круглий стіл  

Роль грантхолдера в реалізації міжнародних проектів 

 у контексті університетської автономії 

30 березня 2016 р. 

м. Київ, пр. Перемоги, 10, Міністерство освіти і науки України 

он-лайн трансляція – Педагогічна преса 

ММііннііссттееррссттввоо  ооссввііттии  іі  ннааууккии  УУккррааїїннии  

ППррееддссттааввннииццттввоо  ЄЄСС  вв  УУккррааїїнніі  

ННааццііооннааллььнниийй  ЕЕррааззммуусс++  ооффіісс  вв  УУккррааїїнніі  ((ппррооеекктт  ЄЄСС))  

  



Національний банк України (валютне регулювання, обов’язковий продаж валютних 

коштів тощо) 

11:45 Запитання-відповіді 

12:15 Кава-чай-спілкування 

13:00 Розвиток фінансової автономії вищих навчальних закладів як умова реалізації 

міжнародних проектів та забезпечення академічної мобільності   

Представники проекту ATHENA Програми Темпус (уточнюється) 

Національні експерти з реформування вищої освіти – практичний досвід фінансового 

менеджменту проектів (як партнерів) 

13:30 Дискусія (рекомендації) 

14:00 Роль грантхолдера та виконавців у підготовці та реалізації міжнародних проектів 

ЄС 

Світлана ШИТІКОВА, Еразмус+  

Олена КОВАЛЬ, Горизонт 2020 (за згодою) 

14:40 Запитання-відповіді (рекомендації) 

15:00 Підсумки 

15:15-15:30 Спілкування та кава-чай 

 

 

Довідково: 

з 2009 р. вищі навчальні заклади України можуть бути аплікатами-грантхолдерами проектів Темпус,  

з 2001 р. – проектів Жана Моне, з 2014 р. проектів нової програми Еразмус+ : Розвиток 

потенціалу вищої освіти і Жана Моне;  Горизонт 2020.  

Через недосконалість нормативно-правової бази та інших викликів вищі навчальні заклади віддають 

таку роль університетам з інших країн. 

Як грантхолдери такі проекти реалізують вже не тільки університети з Європи, а й з країн-

партнерів – Азербайджан, Вірменія,  Грузія,  Ізраїль,  Йорданія,  Казахстан, Сербія та інші. 

Метою заходу є обговорення нормативно-правової бази реалізації міжнародних проектів та 

вироблення рекомендацій щодо ефективних процедур їх запровадження. 

Перелік нормативно-правової бази реалізації проектів Темпус і Еразмус+ (Розвиток потенціалу вищої 

освіти і Жана Моне) у Додатку 1. 

 


