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ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  

Проведені заходи, досягнуті результати, 
сформовані продукти  

 
 

• Активності за проєктом відбуваються відповідно до проєктного плану, графіку робіт, 
як український (НМАУ)  так і бельгійський (Katholieke University of Leuven, Belgium) 
координатори надають чіткі інструкції та допоміжні документи, в який інформація 
надана у розрізі зобов'язань кожного з університетів-партнерів.  

• Затримки проекта пов’язані із виконанням тих завдань за Робочим планом, які 
неможливо реалізувати під впливом протиепідемічних вимог, а саме – mobility, 
study visits. 

• Починаючи з kick-off зустрічі, усі онлайн заходи та вебінар з європейськими 
партнерами наявні на офіційному сайті проєкту www.hein4.net   

 

 

http://www.hein4.net/


 
ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  

Проведені заходи, досягнуті результати,  
сформовані продукти  

 
 

• В Одеському національному університету проведений семінар бізнес-партнеру проєкту FESTO 
Group «Концепція Індустрії 4.0 в освіті менеджерів та економістів: теорія та практика 25-26 
вересня 2020 р.»  

• Оголошення про семінар та його результати:  

• https://www.instagram.com/p/CFt55hpjJV_/ 

• https://www.instagram.com/p/CFTvU2ZjGLD/  

 

• Програма семінару: 

• https://hein4.net/ckeditor_files/program_ODS_Festo_1602503228.pdf 

• Відео калейдоскоп 

• https://hein4.net/ckeditor_files/ODS_FESTO_1602503348.mp4  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CFt55hpjJV_/
https://www.instagram.com/p/CFTvU2ZjGLD/
https://hein4.net/ckeditor_files/program_ODS_Festo_1602503228.pdf
https://hein4.net/ckeditor_files/ODS_FESTO_1602503348.mp4


 
ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  

Проведені заходи, досягнуті результати, 
сформовані продукти  

 
 

• Аннотація курсу « Управління бізнесом в Industry 4.0 » для студентов ОП 
«Менеджмент» https://hein4.net/ckeditor_files/discipline_ONMU_1602504658.pdf  

 

 

 

https://hein4.net/ckeditor_files/discipline_ONMU_1602504658.pdf


 
ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  

Проведені заходи, досягнуті результати, 
сформовані продукти  

 
 

• Розроблено методологію «Управлінської 
освіти Industry 4.0» (Кузнєцов Е.А. 
Концепти інтегральної якості професійної 
системи менджменту: майстер-клас, 
матеріали науково-методологічного 
семінару. – Одеса: Фенікс, 2020.  – 114с.) 

*Наше чергове дослідження особливостей процесу 
розвитку професійної системи менеджменту 
реалізується в рамках міжнародного проекту 
«Посилення ролі ЗВО у промисловій трансформації в 
контексті парадигми Industry 4.0 у Грузії та Україні» 
HEIn4 609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP, що 
є спільним європейським проектом за участі партнерів 
з країн Європейського Союзу (Бельгія, Швеція, 
Португалія), України та Грузії. 

https://hein4.net/ckeditor_files/E_Kuznetsov_mc_160250

3308.pdf 

 

https://hein4.net/ckeditor_files/E_Kuznetsov_mc_1602503308.pdf
https://hein4.net/ckeditor_files/E_Kuznetsov_mc_1602503308.pdf


 
ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  

Заходи із забезпечення якості 
 • Забезпечення якості проекту відбувається через спостереження учасників 

Reference Group, які є незалежними зовнішніми евалюаторами. Основними 
критеріями відбору були: здатність надавати експертизу стосовну результатів 
проєкту, які відносяться до діяльності Одеського національного університету, а 
саме: оцінити методологію освіти з «Управління бізнесом Industry 4.0»; 
висвітлити позиції інших груп стейкхолдерів освіти (залучення роботодавців); 
переконатися у відповідності материалів та результатів юридичним вимогам 
ведення бізнес-освіти в Industry 4.0.  

• Якість розроблених матеріалів забезпечується шляхом дотримання 
відповідності академічним та професійним орієнтирам, дослідження яких 
відбувалося протягом проєкту. В розроблених матеріалах (Concept for 
professional management system and “Industry 4.0” course abstract) використано 
ресурси, інформаційні джерела та розробки попередніх проєктів партнерів ЄС 
(SMEART, MAESTRO, TIPHYS Industry 4.0). 

  
 

 



ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.  
Візуалізація. Вебсайт  

(відповідно до зобов'язань ст.1.10.8-9 Грантової 
угоди) 

Проект дотримується вимог донора щодо візуалізації проекту, зокрема - правил поширення 
інформації та візуалізації. 

Лого програми Еразмус+ та проекту на вебсайті університету. 

http://onu.edu.ua/uk/academic-projects 

 Користувачі вебсайту університету інформуються про хід його реалізації та досягнуті 
результати як на самому сайті, так і в соціальних мережах економіко-правового факультету. 

• Вебсайт проекту www.hein4.net репрезентовано англійскьою мовою. НМАУ є 
відповідальною за його адміністрування. Він постійно оновлюється, саме спостерігається 
оновлення протягом 1-3 днів після проведення вебінарів та тижня після проведення заходів 
офлайн формату.  

• ОНУ ім. І.І. Мечникова постійно дотримується вимог щодо розміщення лого та інформації 
про донора, дисклеймера у публікаціях за кошт проекту, що можна бачити по матеріалах 
публікацій, презентацій та материалів офіційного сайту і соціальних мереж відповідно до 
вимог visibility https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-
rekomendatsii-vykonavtsiam.html  

http://onu.edu.ua/uk/academic-projects
http://onu.edu.ua/uk/academic-projects
http://onu.edu.ua/uk/academic-projects
http://www.hein4.net/
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html
https://erasmusplus.org.ua/erasmus/zhan-mone/155-vykonavtsiam/1852-rekomendatsii-vykonavtsiam.html


ВПРОВАДЖЕННЯ проекту. 
Закупівля обладнання та використання 

коштів 
• Проект зареєстровано  в ОНУ ім. І.І. 

Мечникова Наказом №46-02 від 
13.04.2020р. 

• ОНУ ім. Мечникова в повному обсязі 
отримав 50% у вигляді першого 
траншу на офіційний банківський 
рахунок. 

• Затверджено кошторис проєкту на 
2020 р., погоджено виплату 
заробітної платні у обсязі 34% від 
запланованого і зв'язку зі змінами 
під впливом пандемії.  

 



ВПРОВАДЖЕННЯ проекту. 
Закупівля обладнання та використання 

коштів 
• Планується закупівля обладнання 

та програмного забезпечення для 
досягнення цілей проекту – 
обладнання навчальних 
лабораторій. Існують процедурні 
питання щодо необхідності 
закупівлі обладнання на 
тендерних засадах у випадку 
дотримання ліміту 25 000 євро 
для  

• Обладнання є/буде корисним для 

учасників проекту та планується 
до подальшого використання для 
викладання у віртуальній 
лабораторії на ОП «Менеджмент» 
та надання короткострокових 
курсів та консультацій за запитом 
за тематикою «Управління 
бізнесом Industry 4.0».  

 

 



 
ВПРОВАДЖЕННЯ проекту. 

Публікації за проектом 
 
 

• Під час публікацій використовувались сучасні європейські 
джерела під час підготовки публікацій. Їхній відсоток складає 
при розробці курсу «Управління бізнесом в Industry 4.0» - 
50%; при розробці методології – 40%. 

•  Обсяг запланованих публікацій за проектом: формування 
материалів досліджень щодо “Концепції вищої освіти Industry 
4.0”, “Case studies”, матеріали для консультування. 

 

 



 
ВПЛИВ ПРОЕКТУ на 

ІНДИВІДУАЛЬНОМУ (ПРОФЕСІЙНОМУ) 
РІВНІ –  

студенти, інші стейкхолдери 
 
 
 

• Завдяки участі у семінарі 25-26 вересня навички управління 
виробництвом із використанням MES-system, структури виробництва 
‘just in time’ та канбан. Детальніше перелік навичок доступний: 
https://hein4.net/ckeditor_files/certificates_ODS_Festo_1602503330.pdf  

• Розуміння викладачів, студентів, інших стейкхолдерів щодо причетності 
до навчального процесу  змінюється, бо їм надається можливість 
впровадження інноваційних методик та змісту у процес викладання та 
навчання. 

• Приблизно, якою є кількість осіб (студентів, викладачів, 
адміністративних працівників), які планувались і були залучені до 
проекту задля їхнього професійного зростання  - 30. 

 

 

 

 

https://hein4.net/ckeditor_files/certificates_ODS_Festo_1602503330.pdf


 
ВПЛИВ ПРОЕКТУ на 

РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА 
• Проект відповідає вимогам розвитку регіону/країни, зокрема 

усього що стосується розвитку smart-інфраструктури.  

• Вже на даному етапі реалізації проекту координатора проєкту 
Ірину Нєнно було залучено Центром Разумкова у якості 
експерта з розвитку smart-інфраструктури. Це є одним із 
прикладом співпраці із зовнішніми стейкхолдерами на 
національному рівні. 

 



ВІДПОВІДНІСТЬ(РЕЛЕВАНТНІСТЬ) 
проекту до контексту середовища, у 

якому діє проект  
• Чи відповідає проблематика Вашого проекту тим нагальним проблемам 

та питанням середовища, у якому впроваджується проект – так. Ірина 
Нєнно є членом робочої групи з розробки «Стратегії розвитку Одеської 
області» на 2021-2027рр. Одеської державної обласної адміністрації, що 
також забезпечує синергію втілення спільних результатів. 

• Чи все ще відповідає проблематика Вашого проекту 
національному/ЄС/міжнародному контексту – так, тематика проєкту 
щодо актуалізації вищої освіти в контексті зміни зовнішнього 
середовища в рамках промислової концепції Industry 4.0 є необхідною 
та такою, що набуваю ще більшої важливості в умовах трансформації 
офлайн форматів в онлайн. 

• Проєкт розвивається у синергії  з ЕРАЗМУС+ проєктом «Відносини 
Європейського Союзу та України у Фокусі: сусіди чи партнери (542469-
LLP-1-2013-1-UA-AJM-MO)» посиленні ваги економічних досліджень ЄС у 
науково-дослідних та навчальних компонентах в Одеському 
національному університеті імені І. І. Мечникова на рівнях бакалавра та 
магістра. 
 

 
 

 

 



Діяльність у ПАРТНЕРСТВІ та 
СПІВПРАЦЯ • Чи підписано Вашим університетом Партнерську угоду із європейським 

координатором проекту? – так, підписано Grant Agreement №2020-0022 / 001-001 
• Яким чином налагоджено управління проекту? Яким є розподіл відповідальностей з 

управління проектом між партнерами проекту? Яким чином приймаються рішення у 
партнерстві?  Яким чином налагоджене фінансове адміністрування у проекті – 
налагоджене ієрархічно централізоване управління із дотриманням автономії ЗВО. 

• Чи є застороги, проблеми в управлінні змістом проекту чи фінансовому управлінні – 
ні. 

• Яким чином відбувається внутрішній моніторинг виконання Робочого плану, 
виконання Робочих пакетів, забезпечення якості у проекті – відповідно до робочого 
плану два рази на рік надається “Evaluation of the project by reference group”,  

• Чи мають університет-партнери розуміння власності проекту та його результатів (local 
ownership), розподіленого партнерства та спільної відповідальності за результати 
проекту – так. 

• Чи налагоджене спілкування у проекті у такий ефективний та зрозумілий спосіб, щоб 
усі партнерські університети були залучені до прийняття управлінських рішень у 
проекті – усі питання виносяться заздалегідь для обговорення, підтримуються нові 
ініціативи. 
 
 

 



Діяльність у ПАРТНЕРСТВІ 
(фінансові аспекти) 

• Фінансове управління у проекті організовано поетапно та потребує погодження із 
Координатором ЄС, координатором в Україні та отримання листів щодо виплат для 
фінансого підрозділу університету. 

• Чи зіштовхуєтесь Ви із труднощами стосовно фінансового адміністрування у Вашому 
університеті, у бухгалтерії – так ці труднощі пов’язані із дискусійністю інтерпретації 
форми виплат staff costs (премії чи договори підряду). 

• Чи відповідають фактичні витрати за проектом тим, які були запланованими у бюджеті 
на момент його затвердження – під впливом «коронакризи» щодо мобільності – ні. 

• Існують чіткі інструкції щодо заповнення фінансової документації за проєктом 
стосовно діяльності, що пов’язана із оплатою праці персоналу, мобільністю та 
закупівлею обладнання. Українським координатор надіслано прозору інструкції із 
описом усіх видів активностей та їх відповідностуй робочим пакетам, проєктній 
матриці та категоріям персоналу. 

• Чи зрозумілі правила оплати праці персоналу проекту – так, повністю. 

• Чи зрозумілими є принципи відшкодування вартості за проїзд за проектом – так.  

• Чи має університет інші надходження від ЄС проектів або інших донорів? - Відносини 
Європейського Союзу та України у Фокусі: сусіди чи партнери (542469-LLP-1-2013-1-
UA-AJM-MO)»  

 



РОЗБУДОВА ПАРТНЕРСТВА та 
СПІВПРАЦІ 

• Оскільки в Одеському національному університету вже є досвід 
впровадження програм «подвійний диплом» по завершенні проєкту 
WIPATH TEMPUS, сподіваємося на розширення таких сталих 
результатів та працюємо в цьому напрямку. 

• Проект передбачає проведення спільних тренінгів для викладачів, 
обміну досвідом спільно із надбанням soft та hard skills, яків 
відносяться до Industry 4.0 з інженерної та управлінської освітніх 
позицій. 

• Чи долучились викладачі, дослідники університету до нових 
професійних мереж завдяки проекту – так, викладачі університету 
долучилися до мережі SMEART. 

 



СТЕЙКХОЛДЕРИ ПРОГРАМИ 
• Одеська державна обласна адміністрація 

• ТОВ «Ай Ди Селл» 

• Виробничо-консультаційна компанія «Едвайзер» 

• Агропромисловий холдінг «Бабусина грядка» 

• КБ «ТЕПЛОЕНЕРГО» 

• АБ «ПІВДЕННИЙ» 

• ПП «КОРСАР ПІВДЕНЬ» 

 



 
 
 
 

Дякую за увагу! 
Ірина Нєнно, д.е.н.,  

професор, Координатор проєкту 
inyenno@onu.edu.ua  

 

mailto:inyenno@onu.edu.ua

