


Додаток 1 

 

РЕЗУЛЬТАТИ 

поточного піврічного моніторингу  

проєкту Академічна протидія гібридним загрозам 

(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) 

 
Піврічний/річний (зазначити необхідне) піврічний 

Період звітування 01.01.2020 – 30.06.2020 

1. Вихідні дані проєкту (програми) 

Донор Європейський Союз 

Виконавець Університет Ювяскюля, Фінляндія 

Реципієнт Харківський національний 

університет радіоелектроніки, 

Український католицький 

університет, 

Державний університет 

інфраструктури та технологій, 

Національний університет «Острозька 

Академія, 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

Харківський регіональний інститут 

державного  управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України, 

Донбаський державний педагогічний 

університет, Горлівський інститут 

іноземних мов 

Бенефіціар Міністерство освіти і науки України 

Номер реєстраційної картки проєкту - 

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проєкту (програми) та завершення 

15.11.2019 – 14.11.2022 - запланована 

26.11.2019 – 14.11.2022 – фактична (з 

дати підписання Грантової угоди 

ЕАСЕА) 

Кошторисна вартість 721 065,00 € 

Інформація про наглядові ради та експертні групи, 

утворені для супроводження діяльності за проєктом 

(програмою) у разі, коли таке супроводження 

передбачається проєктом (програмою) 

Не передбачено 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження проєкту 

(програми) 

- Перенос розкладу тренінгів на 

невизначений термін до повного 

відновлення роботи університетів 

(українських і європейських); 

- Внесені зміни до календарного 

плану у зв’язку із карантинними 

обмеженнями; 

- Робочий пакет 1 «Підготовка» 

завершений; 

- Розпочата робота над створенням 

міжгалузевої спільноти з протидії 

гібридним загрозам WARN за 



рекомендацією ЕАСЕА 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної 

технічної допомоги під час реалізації проєкту 

(програми) на кінець звітного періоду (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

- 

консультаційні послуги - 

обладнання - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд - 

адміністративні витрати виконавця, відрядження і 

проживання 

 

Проблемні питання Протиріччя між вимогами до 

закупівлі обладнання грантодавчого 

Агентства ЕАСЕА і національним 

законодавством щодо публічних 

закупівель бюджетними установами. 

3. Порівняння запланованих результатів проєкту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проєкту (програми) на 

кінець звітного періоду 

Заплановані 

результати на кінець 

звітного періоду 

Фактичні результати на 

кінець звітного періоду 

Актуалізований аналіз стану викликів у 

сфері безпеки в галузях реалізації 

проекту; 

 

Підготовлений персонал українських 

ЗВО в питанях якості реалізації 

проектів з розбудови потенціалу вищої 

освіти програми Еразмус+ в Україні та 

особливостей розробки навчальних 

програм на основі міжнародного 

досвіду в межах національного 

законодавства. 

Аналітичний звіт 

щодо стану викликів у 

сфері безпеки в 

галузях реалізації 

проекту – результат 

РП1 прийнятий 

Комісією з 

забезпечення якості 

проєкта і викладений 

в репозиторій 

проєктного вебсайту; 

 

92 особи пройщли 

тренінг з розробки 

навчальних програм і 

отримали 

Сертифікати проєкту і 

НЕО в Україні 

Аналітичний звіт щодо 

стану викликів у сфері 

безпеки в галузях 

реалізації проекту – 

результат РП1 прийнятий 

Комісією з забезпечення 

якості проєкта і 

викладений в репозиторій 

проєктного вебсайту; 

 

92 особи пройщли тренінг 

з розробки навчальних 

програм і отримали 

Сертифікати проєкту і 

НЕО в Україні 

Зобов’язання донора (виконавця) 

проєкту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проєктом 

Оцінка виконання зобов’язань на кінець звітного 

періоду 

Зобов’язання донора: Виконані в повному обсязі на поточне півріччя 

 

Зобов’язання виконавця: Виконані в повному обсязі на поточне півріччя 

 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проєкту (програми) на соціальний та 

економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна 

ефективність реалізації проєкту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної галузі та 

регіону, на досягнення яких спрямовано 

Економічна 

ефективність реалізації 

проєкту (програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проєкту 

(програми) 





Додаток 2 
 

ПІДСУМКОВИЙ ЗВІТ 

про досягнуті результати реалізації проекту (програми) 

Академічна протидія гібридним загрозам 

(610133-EPP-1-2019-1-FI-EPPKA2-CBHE-JP) 

 
1. Вихідні дані проекту (програми) 

Донор Європейський Союз 

Виконавець Університет Ювяскюля, Фінляндія 

Реципієнт Харківський національний 

університет радіоелектроніки, 

Український католицький 

університет, 

Державний університет 

інфраструктури та технологій, 

Національний університет «Острозька 

Академія, 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв, 

Харківський регіональний інститут 

державного  управління Національної 

академії державного управління при 

Президентові України, 

Донбаський державний педагогічний 

університет, Горлівський інститут 

іноземних мов 

Бенефіціар Міністерство освіти і науки України 

Номер реєстраційної картки проекту -  

Запланована і фактична дата початку реалізації 

проекту (програми) та завершення 

15.11.2019 – 14.11.2022 - запланована 

26.11.2019 – 14.11.2022 – фактична (з 

дати підписання Грантової угоди 

ЕАСЕА) 

Кошторисна вартість 721 065,00 € 

Інформація про наглядові ради та експертні групи, 

утворені для супроводження діяльності за проектом 

(програмою) у разі, коли таке супроводження 

передбачається проектом (програмою) 

Не передбачено 

2. Інформація про досягнення очікуваних результатів 

Узагальнені результати впровадження проекту 

(програми) 

 

Загальна сума витрачених коштів міжнародної 

технічної допомоги під час реалізації проекту 

(програми) (за наявності), 

у тому числі за категоріями: 

8830 Євро 

послуги з організації тренінгів, навчання, 

опитування, інформаційні кампанії 

-  

консультаційні послуги -  

обладнання  - 

будівельні, ремонтні роботи, технічний нагляд  - 

адміністративні витрати виконавця, відрядження і 

проживання 

6790Євро – відрядження і 

проживання українських членів 

консорціуму, 



2040 Євро - адміністративні витрати 

на організацію установчої наради за 

проєктом 

Проблемні питання Протиріччя між вимогами до 

закупівлі обладнання грантодавчого 

Агентства і рамками національного 

законодавства до публічних 

закупівель бюджетними установами. 

3. Порівняння запланованих результатів проекту (програми) з досягнутими 

Кількісні та/або якісні критерії 

результативності проекту (програми) 

Заплановані 

результати 

Фактичні результати 

Актуалізований аналіз стану викликів у 

сфері безпеки в галузях реалізації 

проекту; 

 

Підготовлений персонал українських 

ЗВО в питанях якості реалізації 

проектів з розбудови потенціалу вищої 

освіти програми Еразмус+ в Україні та 

особливостей розробки навчальних 

програм на основі міжнародного 

досвіду в межах національного 

законодавства. 

Аналітичний звіт 

щодо стану викликів у 

сфері безпеки в 

галузях реалізації 

проекту – результат 

РП1 прийнятий 

Комісією з 

забезпечення якості 

проєкта і викладений 

в репозиторій 

проєктного вебсайту; 

 

92 особи пройщли 

тренінг з розробки 

навчальних програм і 

отримали 

Сертифікати проєкту і 

НЕО в Україні 

Аналітичний звіт щодо 

стану викликів у сфері 

безпеки в галузях 

реалізації проекту – 

результат РП1 прийнятий 

Комісією з забезпечення 

якості проєкта і 

викладений в репозиторій 

проєктного вебсайту; 

 

92 особи пройщли тренінг 

з розробки навчальних 

програм і отримали 

Сертифікати проєкту і 

НЕО в Україні 

Зобов’язання донора (виконавця) 

проекту (програми), визначені в 

документі про узгодження цілей, 

завдань, діяльності за проектом 

Оцінка виконання зобов’язань 

Зобов’язання донора: Виконані в повному обсязі на поточне півріччя 

 

Зобов’язання виконавця: Виконані в повному обсязі на поточне півріччя 

 

4. Результати проведення оцінки впливу реалізації проекту (програми) на соціальний та 

економічний розвиток держави, відповідної галузі та регіону (економічна та соціальна 

ефективність реалізації проекту (програми) 

Цілі соціального та економічного 

розвитку держави, відповідної галузі та 

регіону, на досягнення яких спрямовано 

проект (програму) 

Економічна 

ефективність реалізації 

проекту (програми) 

Соціальна ефективність 

реалізації проекту 

(програми) 

Підвищення обізнаності суспільства 

щодо протидії гібридним загрозам за 

допомогою академічних засобів в 7 

галузях освіти. 

- В умовах карантинних 

обмежень розпочата 

робота зі створення 

WARN-спільноти через 

встановлення діалогу 

між різними 

стейкхолдерами, а саме: 

проведені онлайн 

конференції за участі 

студентів і молодих 
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