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ЧАСТИНА 1. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ УКРАЇНИ, ЩО 
РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

Нормативні документи України, що регламентують 
зовнішньоекономічну діяльність і знаходяться на офіційній  
веб-сторінці Верховної Ради України www.zakon.rada.gov.ua (в 
розділі "Законодавство України"): 

1.1. Конституція України № 254к/96-ВР від 28.06.1996 р. 

1.2. Кодекси України: 

1.2.1. Господарський кодекс України № 436-IV від 16.01.2003 р. 

1.2.2. Цивільний кодекс України № 435-IV від 16.01.2003 р. 

1.2.3. Митний кодекс № 4495-VI від 13.03.2012 р. 

1.3. Закони України: 

1.3.1. "Про зовнішньоекономічну діяльність" № 959-XII від 
16.04.1991 р. 

1.3.2. "Про захист іноземних інвестицій на Україні" № 1540а-XII 
від 10.09.1991 р. 

1.3.3. "Про режим іноземного інвестування" № 93/96-ВР від 
19.03.1996 р. 

1.3.4. "Про міжнародні договори України" № 1906-IV від 
29.06.2004 р. 

1.3.5. "Про міжнародний комерційний арбітраж" № 4002-XII від 
24.02.1994 р. 

1.3.6. "Про міжнародне приватне право" № 2709-IV від 
23.06.2005 р. 

1.3.7. "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій" № 143-V від 14.09.2006 р. 
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1.4. Накази: 

1.4.1. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської 
інтеграції України "Про затвердження Положення про 
форму зовнішньоекономічних договорів (контрактів)" 
№ 201 від 06.09.2001 р. 

1.4.2. Наказ Міністерства освіти і науки України "Деякі питання 
визнання в Україні іноземних документів про освіту" № 504 
від 05.05.2015 р. 
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ЧАСТИНА 2. НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ, ЩО 
РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНУ 

ДІЯЛЬНІСТЬ НТУУ "КПІ" 
Нормативні документи НТУУ "КПІ", що регламентують 

зовнішньоекономічну діяльність знаходяться в системі 
електронного документообігу АС "Документообіг" НТУУ "КПІ" та на 
веб-сайті www.document.kpi.ua . 

2.1. Стратегія розвитку міжнародної діяльності 
НТУУ "КПІ" на період 2012-2020 роки 

(схвалена конференцією трудового колективу в жовтні 2011 р.) 
Необхідно акумулювати та здійснити в університеті інституціональні 

зміни на основі європейського, світового досвіду. 
На цій основі необхідно осучаснити зміст навчального процесу, 

організувати обмін ідей з університетами-партнерами щодо технологій 
навчання, гармонізувати навчальні плани з планами споріднених 
спеціальностей університетів-партнерів, збільшити фінансування 
наукових досліджень і розвивати дослідницьку базу за рахунок 
міжнародних грантів і технічної допомоги. 

Створити "сприятливі коридори" для включення молоді до 
міжнародної співпраці, щоб це набуло незворотного характеру, 
прищеплювати студентам ознаки європейської ментальності і почуття 
єдності молоді в глобалізованому світі. 

В питаннях контролю якості освіти кафедрам треба бути готовими 
вже в найближчому майбутньому стати об’єктом міжнародної експертизи.  

Наслідуючи приклади передових університетів світу, КПІ мусить 
займатися як експортом, так і імпортом освітніх послуг. Необхідно в 2 – 3 
рази збільшити кількість іноземних студентів, зберігаючи при цьому 
високий рівень вимог до їх знань, створити мережу спільних структур з 
партнерами за кордоном (опорні пункти, пункти набору на навчання в КПІ, 
навчально-наукові центри і т.ін.). Імпорт освітніх послуг є не менш 
важливим для розвитку університету перш за все – через залучення 
іноземних професорів до роботи в КПІ, через посилення 
інтернаціоналізації навчального процесу. Це також сприятиме створенню 
привабливого іміджу університету у міжнародному освітньо-науковому 
просторі. 

Необхідно розширити співпрацю з університетами-партнерами, 
втілюючи програми академічної мобільності. Перш за все університет має 
в декілька разів збільшити кількість студентів, які навчаються за 
програмами подвійних дипломів з університетами розвинених країн. У 
2012 році їх було вже близько 100. Суттєвого розвитку має набути і 
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мобільність викладачів та науковців, для чого необхідно активізувати їх 
участь у національних і міжнародних програмах з академічної мобільності, 
зокрема, – за програмою ERASMUS MUNDUS. Протягом року сукупно КПІ 
має навчати і підвищувати кваліфікацію за міжнародними програмами не 
менше 200 студентів, вчених і викладачів. 

Вагомою задачею для КПІ має стати суттєве збільшення кількості 
міжнародних проектів та програм за участі підрозділів університету, в т.ч. 
– в проектах Європейського Союзу за програмами 7РП (з 2014 року -
"Горизонт 2020"), "TEMPUS". 

Слід посилити роботу зі створення в підрозділах спільних з 
зарубіжними партнерами навчально-наукових лабораторій, центрів та 
інших структур, активізувати входження співробітників КПІ до фахових 
міжнародних асоціацій і консорціумів вчених споріднених з КПІ 
університетів для підготовки і впровадження спільних міжнародних 
проектів. 

Університет, підрозділи мають подолати мовний бар’єр в контактах з 
зовнішнім світом, суттєво покращивши мовну підготовку наших студентів, 
науковців і викладачів, посилити представлення університету, підрозділів 
в англомовному інформаційному освітянсько-науковому просторі. 

Ширшого розвитку має набути проведення на базі КПІ міжнародних 
літніх шкіл, вагомих наукових і студентських конференцій. 

Слід подолати головну проблему, яка сьогодні обмежує потенціальні 
можливості університету, – те, що на багатьох кафедрах ще не вбачають 
в міжнародній діяльності того механізма, який може відкрити шлях до 
розв’язання актуальних проблем життєдіяльності кафедр. Залучення 
кожної кафедри університету, кожного викладача і в першу чергу – 
студентів до міжнародної діяльності має стати нормою повсякденної 
діяльності. 

Треба посилювати міжнародну складову в плануванні роботи 
кафедр, в індивідуальних планах викладачів, в параметрах рейтингів 
науково-педагогічних працівників, в системі звітності, і конкурсного 
обрання керівників, викладачів, в атестації наукових співробітників і 
аспірантів, – тобто за механізмами на індивідуальному рівні. Закласти в 
стандарти НТУУ "КПІ" вимоги, притаманні кращим університетам, – такі 
рівні параметрів, які неможливо досягти без заглиблення до інтегрованої 
із зарубіжними університетами міжнародної співпраці. 
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2.2. План дій 
на виконання стратегії розвитку міжнародної діяльності НТУУ 

"КПІ" на період 2012 – 2020 роки. 

№ Завдання Прогнозовані показники 
/ результати 

Термін 
виконання 

1. 

Запровадження магістерських 
міжнародних освітніх програм 

підготовки фахівців, міжнародних 
курсів лекцій англійською мовою  

(із залученням українських та 
іноземних студентів). 

Досягти 10 – 15 
міжнародних програм, 

курсів лекцій 
до 2018 р. 

2. 
Залучення іноземних лекторів, 

фахівців до роботи в університеті. 
Досягти числа лекторів, 

фахівців 10-20 осіб на рік 
до 2018 р. 

3. 
Створення спільних українсько-
іноземних факультетів, кафедр, 
програм "подвійний диплом". 

Забезпечити роботу 12-18 
спільних факультетів, 

кафедр, програм 
до 2015 р. 

4. 
Створення спільних українсько-
іноземних центрів, лабораторій, 

структур. 

Досягти кількості 45 – 50 
спільних українсько-
іноземних структур 

до 2015 р. 

5. 

Розвиток міжнародної наукової 
діяльності. 

Участь у міжнародних, білатеральних 
проектах, програмах. 

щорічна участь у 50-70-ти 
проектах, програмах 

до 2015 р. 

6. 

Проведення міжнародних літніх шкіл з 
вивчення окремих дисциплін та 

визначення кредитів для студентів-
учасників, в т.ч. – для іноземних 

громадян. 

Вдосконалити проведення 
літніх шкіл за різними 

напрямами щороку  
до 2017 р. 

7. 
Залучення коштів від міжнародної 

діяльності для розвитку університету. 

Досягти рівня 5-7% від 
загального бюджету 

університету 
до 2018 р. 

8. 
Розвиток співпраці з Асоціаціями, 

секціями випускників НТУУ "КПІ" за 
кордоном 

Підтримувати та розвивати 
контакти 

Постійно 

9. 
Розширення співпраці з міжнародними 
організаціями UNESCO, UNIDO, EU, 

WIPO, ICSU, CODATA, BSUN, 

Досягти кількості 20–40 
проектів під егідою 

зазначених організацій 
до 2020 р. 
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№ Завдання Прогнозовані показники 
/ результати 

Термін 
виконання 

програмами TEMPUS, NATO, 
ERASMUS-MUNDUS, VISBY, 

ПРООН, УНТЦ, національними 
іноземними організаціями – 
Британською Радою, Гьотте 

інститутом, ДААД, JF (Японською 
фундацією), KOICA та ін. 

10. 
Розвиток співпраці з Міжнародними 

асоціаціями університетів. 
Підтримувати контакти Постійно 

11. 

Участь вчених університету в якості 
постійних членів в редакціях 

іноземних журналів, постійних членів 
програмних комітетів зарубіжних 
фахових конференцій, семінарів. 

Досягти числа 15-20 
постійних членів 

до 2016 р. 

12. 

Забезпечення мобільності студентів 
(навчання студентів НТУУ "КПІ" за 
кордоном та іноземних студентів до 

НТУУ "КПІ") 

Довести до кількості 200 
осіб на рік 

до 2015 р. 

13. 

Збільшення кількості міжнародних 
публікацій співробітників НТТУУ 

"КПІ" в журналах з високим імпакт-
фактором 

Збільшувати щороку на 
10% в порівнянні з 
попереднім роком 

до 2020 р. 

14. 
Забезпечення зростання контингенту 

іноземних громадян (студентів, 
аспірантів, докторантів). 

3-5% від кількості 
студентів, аспірантів, 

докторантів НТУУ "КПІ" 
до 2015 р. 
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2.3. Наказ № 3-28 від 11.02.2015 року «Про затвердження 
Положення про зовнішньоекономічну діяльність в НТУУ "КПІ"». 
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2.4. Положення про порядок надання платних послуг 
Національним технічним університетом України  «Київський 

політехнічний інститут» (наказ № 1-202 від 22.07.2015р.). 
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Додаток 1 до наказу№ 1-202 
від «22»__07____2015р 

 
Перелік платних послуг,  
які надає НТУУ «КПІ» 

(Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2010 р. № 796  зі  змінами  згідно з 
Постановами КМУ 

від 01.06.2011р № 575; 
від 15.08.2012р. № 801;  

від 07.11.2012р. № 1056; 
від 20.05.2015р. № 305) 

 
1. У сфері освітньої діяльності.  

 
1.1. Підготовка  понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу 

відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, 
студентів НТУУ «КПІ» за відповідними освітньо-кваліфікаційними 
рівнями, аспірантів і докторантів. 

1.2. Навчання студентів для здобуття другої вищої освіти, крім випадків, коли 
право на безоплатне здобуття другої вищої освіти надано законодавством. 

1.3. Викладання здобувачам вищої освіти однієї чи кількох дисциплін 
(предметів) англійською та/або іншими іноземними мовами поряд з 
викладанням відповідно до навчального плану зазначеної дисципліни 
(предмету) державною мовою, крім випадків, коли таке викладання 
передбачене навчальними планами. 

1.4. Підготовка, перепідготовка, підвищення кваліфікації кадрів, навчання для 
здобуття громадянами післядипломної  освіти понад державне замовлення 
в межах ліцензійного обсягу. 

1.5. Проведення спеціальних курсів, семінарів, тренінгів, стажування, 
підвищення професійної компетентності в іншій формі, що не потребує 
отримання відповідної ліцензії. 

1.6. Підтвердження кваліфікації, отриманої за результатами неформального 
професійного навчання. 

1.7. Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього 
незалежного оцінювання. 

1.8. Підготовка та перепідготовка підвищення кваліфікації кадрів за 
замовленням центрів зайнятості. 

1.9. Навчання студентів, аспірантів, докторантів з числа іноземців, осіб без 
громадянства, які постійно проживають в Україні; осіб, яким надано статус 
біженця в Україні; осіб, які потребують додаткового або тимчасового 
захисту; осіб, яким надано статус закордонного українця і які перебувають 
і Україні на законних підставах; стажування іноземців та осіб без 
громадянства, крім випадків, коли право на безоплатне здобуття ними 
вищої освіти передбачено законодавством. 
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1.10. Прийом кандидатських іспитів, видання та розповсюдження 
авторефератів, дисертацій, стенографування під час захисту дисертацій, 
організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня доктора філософії  (кандидата наук)  та його проведення для осіб, 
які навчаються (навчалися)  відповідно до договорів, укладених з 
фізичними або  юридичними особами (крім оплати часу проведення 
засідання членами спеціалізованої вченої ради та оплати часу участі в 
таких засіданнях  офіційних опонентів). 

1.11. Здійснення наукового супроводження осіб, які підвищують кваліфікацію 
самостійно, та стажування таких осіб. 

1.12. Проведення лекцій, консультацій, тренінгів, практикумів, занять іншої 
форми з питань науки, техніки, права, культури, мистецтва, фізичної 
культури, спорту, туризму, краєзнавства тощо. 

1.13. Проведення понад обсяги, встановлені навчальними планами, з видачею 
або без видачі відповідних документів про освіту тренінгів, курсів, занять 
у гуртках, факультативів, семінарів, практикумів. 

1.14. Організація, проведення у позанавчальний час (у тому числі канікули, 
святкові та вихідні дні) заходів за освітнім, науковим, технічним, 
художнім, туристичним, екологічним,  спортивним, оздоровчим та 
гуманітарним напрямами, крім тих, що фінансуються за рахунок коштів 
загального фонду державного бюджету. 

1.15. Складання бібліографічних списків для курсових, дипломних і наукових 
робіт, каталогів для особистих бібліотек, бібліотек підприємств, установ та 
організацій, підготовка фактографічних, аналітичних і бібліографічних 
довідок. 

1.16. Надання доступу до бібліотечних фондів для осіб, які не працюють і не 
навчаються в НТУУ «КПІ». 

1.17. Видання та реалізація навчальної літератури, методичних, науково-
методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів 
масової інформації (газети, часописи, альманахи тощо). 

1.18. Розроблення, впровадження та супроводження електронних навчальних 
матеріалів, курсів дистанційного навчання. 

1.19. Надання послуг організаційного характеру, пов’язаних з проведенням 
ліцензування, атестації та акредитації. 
 

2. У сфері наукової та науково-технічної діяльності. 
 

2.1. Проведення науково-дослідних, дослідно-конструкторських, проектно-
конструкторських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових 
робіт. 

2.2. Проведення робіт з діагностики, стандартизації і сертифікації 
технологічних процесів, обладнання та матеріалів, метрологічного 
забезпечення, технічного захисту інформації. 

2.3. Проведення досліджень щодо розвитку окремих галузей економіки. 
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2.4. Проведення наукової, науково-технічної, інших видів експертиз в 
установленому законодавством порядку. 

2.5. Проектування, розроблення та виготовлення експериментальних зразків і 
дослідних партій матеріалів, речовин, приладів, обладнання. 

2.6. Випробування обладнання, конструкцій, виробів, речовин, матеріалів. 
2.7. Проведення консультацій з питань наукових досліджень (у тому числі 

дисертаційних), їх організації та наукового обслуговування. 
2.8. Проведення курсів, консультацій, семінарів, практикумів, тренінгів, 

стажування. 
2.9. Інформаційно-аналітичне забезпечення наукової діяльності. 
2.10. Забезпечення доступу до локальних і корпоративних комп’ютерних мереж, 

Інтернету, автоматизованих баз даних та пошукових систем через сегменти 
локальних і корпоративних мереж. 

2.11. Впровадження, виробництво і реалізація дослідної, промислової, наукової, 
науково-технічної, інноваційної продукції, техніки, обладнання, приладів 
та устаткування, що виготовлені за власними технологіями. 

2.12. Здійснення операцій, пов’язаних із трансфером (передачею) технологій, 
що розроблені за рахунок коштів державного бюджету. 

2.13. Проведення лабораторних аналізів і досліджень зразків, діагностика 
інфекційних захворювань. 

2.14. Забезпечення діяльності технологічних та наукових парків. 
2.15. Забезпечення  розроблених державних стандартів і технічних умов на 

виробництво продукції, проведення її сертифікаційних випробувань. 
2.16. Розроблення науково-технічної документації. 
2.17. Надання дозволів (видача ліцензій) на використання об’єктів права 

інтелектуальної власності. 
2.18. Проектування, розроблення, налаштування, впровадження, тестування, 

реалізація, модифікація, технічна підтримка та супроводження 
програмного забезпечення (зокрема, системного, прикладного, баз даних); 

2.19. Організація та проведення наукових заходів (з’їздів, семінарів, 
конференцій тощо), якщо це не передбачено навчальними планами з 
підготовки кадрів і не належить до діяльності, яка фінансується за рахунок  
коштів загального фонду державного бюджету. 

2.20. Розроблення комп’ютерних програм (систем) для забезпечення і 
організації процесів створення, редагування, поповнення і керування 
вмістом веб-сайтів. 

 
3. У сфері міжнародного співробітництва. 

 
3.1. Надання допомоги студентам з числа іноземців в отриманні віз. 
3.2. Надання організаційних, протокольно-інформаційних, консультаційних        

 послуг, послуг з перекладу , крім випадків, коли такі послуги надаються  
 особі, яка працює або навчається в НТУУ «КПІ»  і направлена ним на 
 навчання, стажування або роботу за кордон за бюджетні кошти.  
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4.  У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури 
та спорту. 

    4.1. Забезпечення проживання, відпочинку та оздоровлення у спортивно-
оздоровчих таборах,  на базах  туризму та    відпочинку, у тому числі 
перевезення. 

4.2.  Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та 
спорту з використанням відповідної матеріально-технічної бази НТУУ 
«КПІ», якщо це не передбачено навчальними планами та не належить до 
діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального фонду 
державного бюджету. 

4.3.    Надання у тимчасове користування спортивного інвентарю та обладнання, 
речей особистого користування, предметів для відпочинку, якщо це не 
передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що 
фінансується за рахунок коштів загального фонду державного бюджету. 

4.4. Організація, проведення спортивних, фізкультурно-оздоровчих заходів (у 
 т.ч. міжнародних) з використанням відповідної матеріально-технічної бази 
 НТУУ «КПІ», якщо це не передбачено навчальними планами та не 
 належить до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального 
 фонду державного бюджету. 
4.5. Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та 
 в приміщеннях НТУУ «КПІ». 
4.6.    Організація, проведення концертно-видовищних заходів. 

 
5. У сфері побутових послуг. 

 
5.1. Будівництво, ремонт та облаштування житла, господарсько-побутових 
 споруд та приміщень. 
5.2. Ремонт, технічне обслуговування, діагностика, налагодження, 
 переобладнання побутової, комп’ютерної, телекомунікаційної, 
 периферійної, копіювальної, офісної техніки, технічних засобів навчання, 
 приладів, устаткування та багатофункціонального обладнання, фото -, теле 
-, відео -, аудіо обладнання; виготовлення, реалізація та ремонт  металовиробів. 
5.3. Виготовлення, реалізація та ремонт меблів, побутових столярних виробів, 
 садово-городнього інвентарю. 
5.4. Надання послуг, пов’язаних з проведенням фото -, кіно -, відеозйомки, 
 аудіо запису, а також виробництвом, обробкою, монтажем кіно -, відео -, 
 теле - та аудіо продукції. 
5.5.  Виготовлення, реалізація та ремонт взуття, швейних і галантерейних 
 виробів, товарів широкого вжитку, власної сувенірної продукції. 
5.6. Надання у тимчасове користування предметів культурно-побутового  
 призначення, садово-городнього інвентарю, аудіо - і відеотехніки, 
 театральних та сценічних костюмів, театрального реквізиту, інструментів 
 та обладнання, аудіо - і відеозаписів, експозиційного обладнання, 
 відеокомплексів, відеомонтажних студій, фотопавільйонів, 
 звуколабораторій,  відеопереглядових аудиторій, інших площ, інвентарю 
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 та  обладнання, якщо це не передбачено навчальним планом та не 
 належить  до діяльності, що фінансується за рахунок коштів загального 
 фонду  державного бюджету. 

 
6.У сфері житлово-комунальних  послуг. 

 
6.1. Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають 
 на балансі НТУУ «КПІ», для тимчасового проживання. 
6.2. Надання під час канікул вільних спеціально облаштованих приміщень 
 гуртожитків для тимчасового проживання. 
6.3. Надання спеціально облаштованих приміщень гуртожитків НТУУ «КПІ» 
 для проживання: 

- осіб, які навчаються або працюють в НТУУ «КПІ»; 
- абітурієнтів НТУУ «КПІ» під час вступних іспитів (роботи 

приймальної комісії); 
- осіб, які направлені у відрядження до НТУУ «КПІ»; 
- осіб, які навчаються в інших навчальних закладах і проживають у 

гуртожитках НТУУ «КПІ» згідно з рішенням його керівника; 
- працівників інших навчальних закладів, установ та організацій. 

6.4. Надання громадянам, які користуються послугами, зазначеними у п.п.6.1-
 6.3, комунальних послуг, послуг з експлуатації та господарського 
 обслуговування будинків і приміщень. 
6.5. Заміна сантехнічних виробів, газового, електротехнічного та іншого 
 обладнання: 

-  у разі пошкодження або знищення з вини користувачів; 
-  на вимогу громадян, які користуються послугами, зазначеними у п.п.6.1.-
6.3. у встановленні:                
 -   поліпшеного обладнання;                                                                                     
  - нового обладнання до закінчення строку експлуатації 
встановленого обладнання, визначеного технічними нормативами. 

6.6.  Надання комунальних послуг користувачам приміщень та будівель,   що 
 не перебувають на балансі НТУУ «КПІ». 
6.7. Надання на вимогу осіб, які проживають у спеціально облаштованих 
 будинках і приміщеннях, що перебувають на балансі НТУУ «КПІ» , 
 послуг з облаштування та утримання будинків і приміщень,  крім тих, 
 що визначені пунктом 6.5. 
 

7. Інші послуги. 
 

7.1. Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних 
 приміщень і площ, іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, 
 що тимчасово не використовується у освітній, навчально-виховній, 
 навчально-виробничій, науковій діяльності, у разі, коли це не погіршує 
 соціально-побутових умов осіб, які навчаються або працюють в  НТУУ 
 «КПІ». 
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7.2. Експлуатаційне та господарське обслуговування приміщень, площ, майна 
 та  обладнання, зазначених у п.7.1. 
7.3. Надання поліграфічних та рекламних послуг, реалізація власної 
 друкованої продукції, у тому числі інформаційної, рекламної та бланкової 
 (крім видання та реалізації навчальної літератури, методичних, науково-
 методичних, наукових, науково-технічних видань, друкованих засобів 
 масової інформації (газет, часописів, альманахів тощо), видання та 
 розміщення на веб-сайтах банерів та іншої рекламної продукції в 
 електронній формі, розроблення поліграфічного дизайну. 
7.4.  Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на 
 носії.               7.5.  
 Виробництво та реалізація продукції громадського харчування, 
 організація  її споживання. 
7.6. Забезпечення оформлення атестатів доцента, професора, старшого 
 наукового співробітника, свідоцтв про закінчення аспірантури, 
 докторантури, інших документів про освіту та вчені звання, їх дублікатів в 
 установленому законодавством порядку. 
7.7.  Забезпечення оформлення посвідчень про складання кандидатських 
 іспитів випускниками минулих років.         
7.8.  Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових 
 книжок осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з 
 фізичними та юридичними особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, 
 що навчаються у НТУУ «КПІ». 
7.9.  Забезпечення оформлення документів про освіту державного зразка в 
 установленому законодавством порядку. 
7.10. Здійснення палітурних, брошурувальних робіт. 
7.11. Надання послуг банківським установам шляхом  розміщення на 
 депозитних рахунках тимчасово вільних власних надходжень НТУУ 
 «КПІ» в установленому законодавством порядку. 
7.12. Здійснення заходів, пов’язаних із провадженням виставково-ярмаркової 
 діяльності, згідно із законодавством. 
7.13. Здійснення доступу до Інтернету, локальних і корпоративних 
 комп’ютерних мереж, автоматизованих баз даних та пошукових систем, 
 користування електронною поштою для осіб, які не працюють і не 
 навчаються в НТУУ «КПІ». 
7.14. Виготовлення та реалізація продукції навчально-виробничих майстерень, 
 підсобних господарств, інших навчально-виробничих, виробничих, 
 дослідницьких підрозділів, що виготовлена у позанавчальний час та не за 
 рахунок державного бюджету, які забезпечують провадження освітньої 
 діяльності. 
7.15. Виготовлення та реалізація продукції, виготовленної в результаті 
 практичного навчання осіб, які навчаються. 
7.16. Надання у короткострокове (на строк до одного тижня) користування 
 фізичним, юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що 
 тимчасово не використовуються в освітній, навчально-виховній, 
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 навчально-виробничій, науковій діяльності, для проведення освітніх, 
 наукових, спортивних, урочистих, культурних та інших заходів (крім 
 заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних 
 партій), а також іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання у 
 разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов 
 осіб, які навчаються або працюють в НТУУ «КПІ». 
7.17. Надання у короткострокове (на строк до одного місяці) користування 
 відповідно до законодавства місць для базування, зберігання 
 транспортних засобів, зокрема пристаней, причалів,  місць для стоянки 
 автомобілів у разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально -
 побутових умов осіб, які навчаються або працюють в НТУУ «КПІ». 
7.18. Перевезення вантажів спеціальними транспортними засобами, а також 
 окремих пасажирів або організованих груп населення. 
7.19. Виконання вантажно-розвантажувальних робіт. 
7.20. Надання у тимчасове користування площ для зберігання обладнання, 
 майна, паливно-мастильних матеріалів, інших цінностей, що належать 
 іншим юридичним або фізичним особам. 
7.21. Проведення лабораторних аналізів паливно - мастильних матеріалів у 
 встановленому законодавством порядку. 
7.22.  Проведення випробувань електричного обладнання та електропроводки, 
 повірка приладів обліку води та енергоресурсів, інших технічних 
 приладів, обладнання та систем у встановленому законодавством порядку; 
 проведення робіт з контролю якості води, аналізу стічних вод та опадів. 
7.23. Проведення робіт з проектування, розроблення, монтажу, діагностики, 
 ремонту, налагодження та технічного обслуговування систем 
 відеоспостереження, внутрішньої сигналізації, структурованих кабельних 
 мере, телефонних мереж, систем єдиного часу та дзвінків у встановленому 
 законодавством порядку. 
7.24. Розроблення, впровадження та обслуговування проектів мультимедійних 
 аудиторій, конференц-залів, Інтернет-кафе. 
7.25. Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, 
 навчальної, навчально-методичної, художньої літератури, комп'ютерного 
 набору, верстання текстів. 
 
  Перший проректор      Ю.І.Якименко 
 
  Начальник ДЕФ      Л.Г.Субботіна 
 

     Начальник ПФВ      М.В.Броницька 

 

 
 

D:\Documents\Poteshkin\ДМС\2016\Збирка нормативних док-тив ЗЕД 2016\Збірка нормативних док-тів ЗЕД 04-02-2016.docx 



22 

Додаток 2 до наказу 

від «22»_07__2015р. № 1-202_ 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про порядок надання платних послуг Національним технічним 
університетом України  «Київський політехнічний інститут» 

1.Загальні положення 

 1.1. Положення про порядок надання платних освітніх та інших платних 
послуг є документом, який регулює порядок надання платних  послуг, що 
надаються згідно із законодавством та пов’язані з виконанням основних функцій 
та завдань Національного технічного університету «Київський політехнічний 
інститут» (далі - НТУУ «КПІ»). 

 1.2. Платні послуги надаються НТУУ «КПІ» відповідно до таких законів та 
нормативно-правових актів: 

 - Бюджетного кодексу України від 08.07.2010р № 2456-VI (зі змінами); 

 - Податкового кодексу України від 02.12.2010р. № 2755-VI (зі змінами); 

 - Закону України «Про освіту» від 23.05.1991р №1060-ХІІ (зі змінами); 

 - Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014р № 1556-VII (зі 
змінами); 

 - Постанови КМУ «Про затвердження переліку платних послуг, які  
можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами 
системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності» від 
27.08.2010р № 796 (зі змінами); 

 - Порядку надання платних освітніх послуг державними і комунальними 
навчальними закладами та порядку надання інших платних послуг державними 
та комунальними навчальними закладами, затвердженими спільним наказом 
Міносвіти, Мінекономіки та Мінфіну  від  23.07.2010 р № 736/902/758; 
 
 - Інших чинних нормативно-правових актів, які регулюють діяльність 
вищих навчальних закладів. 

 1.4. НТУУ «КПІ» здійснює надання платних послуг в  межах ліцензійних 
обсягів. 

 1.5. Метою надання послуг є забезпечення власних надходжень до 
спеціального фонду Державного бюджету України та фінансування Статутної 
діяльності НТУУ «КПІ».    
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2. Види платних послуг 

 2.1. НТУУ «КПІ» здійснює платні послуги у таких сферах: 

 - у сфері освітньої  діяльності; 

 - у сфері наукової та науково-технічної діяльності; 

 - у сфері міжнародного співробітництва; 

 - у сфері охорони здоров’я, відпочинку,дозвілля,оздоровлення, туризму, 
фізичної культури та спорту; 

 - у сфері побутових послуг; 

 - у сфері житлово-комунальних послуг; 

 - у сфері інших послуг. 

 2.2. Види конкретних  платних послуг, які надає НТУУ «КПІ»,  
затверджені окремим переліком платних послуг, затвердженим наказом ректора.     

3.Вимоги щодо організації надання платних послуг 

 3.1. Зазначені у переліку платні освітні та інші платні послуги 
виконуються і надаються  на добровільній основі згідно з договорами (угодами, 
контрактами) з юридичними та фізичними особами (Замовниками) або на 
підставі письмової заяви від фізичної особи (Замовника), складеної в довільній 
формі. 

 3.2. Договір (угода, контракт) або заява між Замовником та НТУУ «КПІ» в 
обов’язковому порядку містить: 

 - предмет (вид) платної послуги; 

 - порядок надання платної послуги; 

 - розмір та терміни оплати за її надання; 

 - умови повернення (не повернення) коштів та їх розмір у разі невиконання 
навчальним закладом замовленої платної послуги; 

 - відшкодування витрат НТУУ «КПІ» у разі порушення умов договору 
(угоди, контракту) Замовником. 

 3.3. НТУУ «КПІ» зобов’язується  безкоштовно надати Замовнику повну, 
доступну та достовірну інформацію щодо  порядку та умов надання конкретної 
платної послуги,  її вартості, порядку та строку оплати. 

 3.4. НТУУ «КПІ» зобов’язаний  оприлюднити визначену у встановленому 
порядку вартість платної послуги в терміни, встановлені чинним 
законодавством: 
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 - вартість платної освітньої послуги, що надається для здобуття освіти за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем, підвищення кваліфікації або для здобуття 
наукового ступеня,- не пізніше ніж за один місяць до дати прийому заяв від 
осіб,що бажають її отримати; 

 - вартість інших платних освітніх послуг - не пізніше ніж за 15 
календарних днів до  початку їх надання . 

4. Порядок встановлення вартості платних послуг 

 4.1. Встановлення вартості платних послуг, які надає  НТУУ «КПІ», 
здійснюється на базі економічно обґрунтованих видатків, які пов’язані з їх 
наданням.           
 НТУУ «КПІ» може диференціювати розмір плати за надання платної 
освітньої послуги, виходячи з ліцензованого обсягу , співвідношення попиту та 
пропозиції за конкретними напрямками (спеціальностями).   
 Розмір плати  за надання освітньої послуги може змінюватись щорічно з 
урахуванням індексу інфляції за попередній рік. Розмір плати за надання інших 
платних послуг здійснюється на основі вартості кожної конкретної послуги, яка 
встановлюється на весь строк її надання в повному обсязі. 

 4.2. На кожний вид платних послуг складається  відповідний кошторис, 
який затверджується  ректором НТУУ «КПІ».  

 4.3. Складовими вартості витрат є: 

 - витрати на оплату праці працівників;  

 - нарахування на фонд оплати праці відповідно до законодавства; 

 - безпосередні витрати та оплата послуг інших організацій; 

 - капітальні витрати; 

 - індексація заробітної плати, інші витрати відповідно до чинного 
законодавства. 

5. Виконавці платних послуг 

 5.1.Учасниками виконання платних послуг можуть бути: 

 - працівники, які отримують заробітну плату із загального фонду бюджету, 
а за участь у виконання платних освітніх та інших платних послуг можуть 
отримувати надбавки стимулюючого характеру та премії із спеціального фонду 
бюджету, при чому ці виплати мають бути передбачені у Колективному 
договорі, як додаткові гарантії та пільги; 

 - працівники, які отримують заробітну плату із спеціального фонду 
бюджету. 

 5.2. Для надання платних освітніх та інших платних послуг можуть 
додатково залучатися  особи,  які не перебувають в штаті НТУУ «КПІ». Оплата 
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праці таких працівників здійснюється на основі трудових договорів та договорів 
цивільно– правового характеру. 

6. Порядок виконання платних послуг 

 6.1. Організація надання конкретної платної послуги та її документальне 
оформлення покладається на відповідні  відділи та структурні підрозділи НТУУ 
«КПІ», які діють на підставі  положення, затвердженого відповідно до 
законодавства та Статуту НТУУ «КПІ». 

 6.2. Відповідальними за організацію надання платних освітніх та інших 
платних послуг є: 

 6.2.1. У  сфері освітньої діяльності : 

  - за послуги, передбачені п.1.1- п.1.6, п.1.8.- п.1.11., п.1.18., п.1.19 переліку 
платних послуг НТУУ «КПІ» - перший проректор НТУУ «КПІ», директори 
інститутів, декани факультетів,завідувач відділенням аспірантури, директор 
Центру міжнародної освіти; 

 - за послуги, передбачені п.1.7 переліку платних послуг НТУУ «КПІ» - 
перший проректор НТУУ «КПІ» , директор ІМЯО, завідувачі підготовчих 
відділень; 

 - за послуги, передбачені п.1.12, п.1.14 переліку платних послуг – 
проректор за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, директор 
Центру культури та мистецтв, директор Українсько-Японського центру, 
директор центру фізичного виховання та спорту; 

 - за послуги, передбачені п.1.15.-п.1.16 переліку платних послуг – 
проректор за напрямом,  директор Науково-технічної бібліотеки, директор 
Українсько-Японського центру; 

 - за послуги, передбаченні п.1.17 переліку платних послуг - проректор за 
напрямом, директор видавничо-поліграфічного інституту. 

 6.2.2. У  сфері наукової діяльності та науково-технічної діяльності: 

 - за послуги, передбачені п.2.1-п.2.9, п.2.11, п 2.13, п.2.15, п.2.16, п.2-18 - 
п.2.19 переліку платних послуг - проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ», 
директори інститутів, декани факультетів, директори наукових центрів; 

 - за послуги, передбачені п.2.10, п.2.20 переліку платних послуг – 
проректор за напрямом, директор науково-технічного об’єднання «КПІ-
Телеком»; 

 - за послуги, передбачені п.2.12., п.2.14, п.2.17 переліку платних послуг – 
проректор з наукової роботи НТУУ «КПІ». 

 6.2.3. У сфері міжнародного співробітництва: 
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 - за послуги , передбачені п.3.1- п.3.2 переліку платних послуг - проректор 
за напрямом, начальник управління міжнародних зв’язків, директор центру 
міжнародної освіти,  керівник служби протокольних заходів, директор 
Українсько-Японського центру. 

 6.2.4. У сфері відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної 
культури та спорту. 

 - за послуги , передбачені п.4.1-п.4.4 переліку платних послуг – проректор 
за напрямом, Голова оздоровчої комісії, директори баз відпочинку, директор 
автотранспортного підприємства; директор Центру фізичного виховання та 
спорту, директор Студмістечка НТУУ «КПІ»; 

 - за послуги , передбачені п.4.5 переліку платних послуг – проректор за 
напрямом, директор Державного політехнічного музею НТУУ «КПІ»; 

 - за послуги, передбачені п.4.6 – проректор за напрямом, директор Центру 
культури і мистецтв. 

 6.2.5. У сфері побутових послуг: 

 - за послуги , передбачені п.5.1, п.5.3 переліку платних послуг – проректор 
за напрямом, директор Виробничо-експлутаційного комбінату; 

 - за послуги , передбачені п.5.2 переліку платних послуг  – проректор за 
напрямом, директор Особливого конструкторського бюро «Шторм»; 

 - за послуги , передбачені п.5.4 переліку платних послуг – проректор за 
напрямом, директор Центру культури і мистецтв; 

 - за послуги, передбачені п.5.5 переліку платних послуг -  проректор за 
напрямом, директора інститутів, декани факультетів; 

 - за послуги, передбачені п.5.6 переліку платних послуг - проректор за 
напрямом, директора інститутів, декани факультетів, директор Центру культурі 
та мистецтв, Голова орендної комісії. 

 6.2.7. У сфері житлово-комунальних послуг: 

 - за послуги, передбачені п.6.1- п.6.7 переліку платних послуг – проректор 
за напрямом, директор Студмістечка, директор автотранспортного підприємства. 

 6.2.8. У сфері інших послуг: 

 - за послуги, передбачені п.7.1, п.7.12, п.7.17  переліку платних послуг – 
проректор за напрямом, Голова орендної комісії; 

 - за послуги, передбачені п.7.2 переліку платних послуг – проректор за 
напрямом, директор Виробничо-експлутаційного комбінату, директор 
Студмістечка; 

 - за послуги, передбачені п.7.3 - п.7.4., п.7.10., п.7.12., п.7.14 - п.7.15, п.7.21 
- п.7.25 переліку платних послуг  - проректор за напрямом, директора інститутів, 
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декани факультетів, директор автотранспортного підприємства, директор 
Виробничо-експлутаційного комбінату; директор науково-технічного об’єднання 
«КПІ-Телеком»; 

 - за послуги, передбачені п.7.5 переліку платних послуг  – проректор за 
напрямом, директор Центру студентського харчування; 

 - за послуги, передбачені п.7.6- п.7.9 переліку платних послуг  – проректор 
за напрямом, директори інститутів, декани факультетів, служба Вченого 
секретаря; 

 - за послуги, передбачені п.7.11 переліку платних послуг  – перший 
проректор НТУУ»КПІ», начальник Департаменту економіки і фінансів; 

 - за послуги, передбачені п.7.13 переліку платних послуг – проректор за 
напрямом, директор науково-технічного об’єднання «КПІ-Телеком»; 

 - за послуги, передбачені п.7.16-п.7.20 переліку платних послуг - 
проректор за напрямом, директор автотранспортного підприємства, Голова 
орендної комісії. 

7. Порядок розрахунків за надані платні послуги та виконані роботи 

 7.1.Порядок, строки та види оплати за надані послуг та виконані роботи 
передбачаються умовами укладених угод. 

 У випадку, якщо строк надання платної послуги перевищує один 
календарний рік, а Замовник бажає здійснювати оплату частинами, у 
відповідному договорі (угоді, контракті)  зазначаються всі поетапні суми та 
строки оплати. 

 7.2 Оплата за надану послугу вноситься у  безготівковій формі на рахунок 
НТУУ «КПІ» через банківські установи. 

 7.3 Кошти, отримані за надання платних послуг, зараховуються до доходів 
спеціального фонду державного бюджету  НТУУ «КПІ», як плата за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю,  або як 
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності, 
якщо такі надходження отримані внаслідок зазначеної діяльності, або як плата за 
оренду майна бюджетних установ та як надходження, отримані від реалізації 
майна  (Наказ Міністерства фінансів України від 14.01.2011р.№ 11). 

8. Відповідальність сторін 

 8.1.Сторони несуть відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах, 
передбачених умовами договору (угоди, контракту) та чинним законодавством 
України. 

 8.2. При порушення Замовником умов договору (угоди, контакту) кошти, 
отримані НТУУ «КПІ», залишаються згідно з  умовами  договору (угоди, 
контакту)  в розпорядженні навчального закладу для виконання його статутних  
завдань згідно чинного законодавства. 
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 8.3.Сторони звільняються від відповідальності за своїми зобов’язаннями у 
випадку непередбачених обставин, дії непереборної сили (форс-мажорних 
обставин). 

9. Використання коштів 

 9.1. Власні надходження, отримані НТУУ «КПІ» від надання платних 
послуг, зараховуються на рахунки, відкриті в органі Державного казначейства 
України або на поточні та депозитні рахунки, відкриті в установах державних 
банків. 

 9.2. Власні надходження, отримані НТУУ «КПІ», використовуються згідно 
із законом про державний бюджет на відповідний рік,  затвердженим 
кошторисом на поточний рік, розрахунками до кошторису,  у відповідності до 
кодів класифікації видатків бюджету за такими напрямками: 

 - покриття витрат, пов’язаних з організацію та наданням платних 
послуг; 

 -  господарські потреби бюджетної установи; 

 - ремонт, модернізація та придбання нових необоротних активів та 
матеріальних цінностей; 

 - спрямування коштів на заходи, які не передбачені коштами загального 
фонду. 

 9.3 Бухгалтерський облік надходжень від плати за послуги, що надаються 
університетом згідно з його функціональними повноваженнями, та витрачання 
цих коштів ведеться відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»  від 16.07.1999р № 996-ХІV (зі змінами) та 
Наказом Міністерства фінансів України від 26.06.2013р. № 611 (зі змінами). 

9. Заключні положення 

 9.1. Положення затверджується наказом  ректора НТУУ «КПІ» . 

 9.2. Зміни та доповнення до Положення можуть вноситись наказом ректора 
НТУУ «КПІ» відповідно до законодавства України. 

 

  Перший проректор                                 Ю.І.Якименко 

  Начальник ДЕФ                                      Л.Г.Субботіна 

    Начальник ПФВ                                      М.В.Броницька 
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2.5. Наказ № 4-421 від 11.09.2014 р. «На виконання закону 
України "Про гуманітарну допомогу"». 
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2.6. Наказ № 4-224 від 08.10.2015 р. "Про затвердження 
типових форм контрактів для іноземних громадян, які навчаються за 

рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб". 
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2.7. Наказ № 1-205 від 27.07.2015 р. "Про затвердження 
порядку оформлення індивідуального навчального плану студентів, 

які беруть участь у програмах академічної мобільності". 
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2.8. Наказ № 4-227 від 12.10.2015 р. «Про Порядок організації 
експортно-імпортних операцій та митного супроводу вантажів, що 

надходять на адресу НТУУ "КПІ" з-за кордону або вивозяться 
університетом за межі України». 
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2.9. Наказ № 4-53 від 11.03.2015 р. «Про затвердження 
Порядку оформлення іноземних громадян на роботу в НТУУ "КПІ"». 
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2.10. Рішення Вченої ради НТУУ "КПІ" від 2 лютого 2015 року 
«Про підсумки міжнародної діяльності університету в 2014 році та 

завдання на 2015 рік». 

РІШЕННЯ 
Вченої ради Національного технічного університету України 

"Київський політехнічний інститут" 
«Про підсумки міжнародної діяльності університету в 2014 році 

та завдання на 2015 рік» 

від 2 лютого 2015 року 
 

Заслухавши та обговоривши звіт проректора С.І. Сидоренка, 
Вчена рада відзначає, що в 2014 р. міжнародна діяльність 
університету здійснювалась в рамках "Стратегії розвитку 
НТУУ "КПІ" на період 2012-2020 роки" та Плану дій по її 
виконанню і в цілому забезпечила позитивні результати. 

Посилюється міжнародна складова в практиці роботи всіх 
департаментів. В міжнародну діяльність включається все більше 
кафедр, а на індивідуальному рівні – викладачів, вчених, студентів і 
аспірантів.  

Cклалась економічно обумовлена мотивація, яка полягає в тому, 
що розвиток університету за рахунок зовнішніх джерел, збільшення 
кількості міжнародних проектів, обмінів, виходів на міжнародні ринки, 
співпраця з міжнародним високотехнологічним бізнесом стають 
об'єктивно більш затребуваними, ніж в минулі роки. 

Департаментом міжнародного співробітництва здійснюється 
організаційне забезпечення діяльності за актуальними завданнями: 

– участь в регіональних і глобальних освітніх і наукових 
програмах; 

– створення спільних міжнародних структур, платформ, 
кластерів; 

– розвиток програм подвійного диплому (бакалавр, магістр, PhD); 
– міжнародний трансфер знань (освітніх послуг і технологій). 

Крім того: 
– у відповідності до нових завдань вдосконалено структуру ДМС – 

посилено напрями, які відповідають за зовнішньоекономічну діяльність 
і міжнародні зносини; 
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– міжнародну діяльність введено як четверту складову до системи 
рейтингування кафедр університету; 

– до навчальних планів підготовки аспірантів введено курс 
«Управління міжнародними проектами». 

Посилено юридичне супроводження міжнародної діяльності 
(готуються Положення про зовнішньоекономічну діяльність, про 
визнання в НТУУ "КПІ" іноземних документів про освіту, наукові 
ступені та вчені звання, про працевлаштування іноземних громадян, 
про систему закордонних відряджень, узагальнено нормативну базу в 
організації програм «Подвійна магістратура», «Подвійна аспірантура»). 

Українсько-Польський Форум ректорів вищих технічних 
навчальних закладів України та Польщі "Технічна освіта – для 
майбутнього Європи" визначив стратегічні напрями поглиблення 
співробітництва в європейській перспективі; розвивається співпраця з 
Польською академією наук, за участі якої проведено вже Другу 
міжнародну конференцію з проблем чистої води, що стає привабливою 
для багатьох європейських університетів, наукових та промислових 
центрів. 

Спільно з Вроцлавською політехнікою та Магдебурським 
університетом створено тристоронній спільний факультет по підготовці 
інженерів-механіків та електриків. 

Діють угоди про співпрацю з 7-ма університетами Японії, в тому 
числі 3 угоди про студентську мобільність. 

Розвивається співробітництво з КНР, з університетом м. Хейчжоу 
засновується спільний українсько-китайський навчально-
дослідницький інститут. 

Зросла кількість міжнародних освітніх проектів (10 проектів 
TEMPUS, 3 проекти EURASIA, перший проект за програмою 
"ERASMUS +"), завдяки чому розширюється мережа спільних 
міжнародних структур (запрацювали ще 2 спільних центри в ІПСА та в 
ММІ), їх загальна кількість наближується до 50. 

Розпочато активну роботу із європейськими агенціями гарантії 
якості вищої технічної освіти та міжнародної акредитації 
спеціальностей. 

Діють 10 програм типу "Подвійний диплом" з університетами 
Німеччини, Франції, Кореї, Болгарії, Бразилії, Чехії, Словаччини. Ще 
3 угоди (з університетом Лотарингії, Франція, університетом Гранади, 
Іспанія, і Варшавською політехнікою) укладено в 2014 році. 
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В 2014 році з європейських джерел використано 454 тис. € на 
включене навчання та стажування 46-ти студентів, аспірантів, 
викладачів університету. В 2014 році за кордон на навчання та 
стажування виїжджав 171 наш студент. 

За кошти МЗС Польщі виконано студентський проект "Рушай у 
віртуальну автостраду твого майбутнього бізнесу" – конкурс 
студентських IT стартапів, який став важливим міжнародним заходом, 
сприяючим формуванню інноваційного мислення молодих політехніків. 

Помітною подією міжнародного студентського життя стало 
спільне засідання Європейського молодіжного парламенту та 
Студентської ради НТУУ «КПІ», присвячене ролі молоді в процесах 
європейської інтеграції та формування громадянського суспільства. 

Для інтеграції вчених НТУУ "КПІ" до європейського 
дослідницького простору створено Національний контактний пункт 
Рамкової програми ЄС з досліджень та інновацій "Горизонт 2020" за 
тематичними напрямами "Інформаційні та комунікаційні технології" і 
"Клімат та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні 
матеріали". 

Посилено супровід – як міжнародних – проектів в сфері трансферу 
технологій: в 2014 році університет виконував 5 таких міжнародних 
проектів. 

Проведена робота знаходить позитивні оцінки. Підтверджено 
лідерські позиції у вітчизняному рейтингу "ТОП-200", в якому за 
міжнародною складовою університет усталено посідає перше місце 
протягом всіх років його проведення. В рейтингу Quacquarelli Symonds 
університетів країн Східної Європи та Центральної Азії позиції 
НТУУ "КПІ" визначаються в інтервалі 50-х місць. 

В той же час в розвитку міжнародної діяльності є багато 
резервів і завдань. На жаль, на їх розв'язання негативно впливає 
складна економічна ситуація, яка в 2014 році об'єктивно не дозволила 
покращити економічні показники університету в зовнішньоекономічній 
діяльності. Має місце нерівність участі підрозділів в міжнародній 
діяльності. Участь кожної кафедри університету, кожного викладача, і 
в тому числі – молоді у міжнародній діяльності ще не стала нормою. 

Потребує подальшого посилення юридичне забезпечення 
міжнародної діяльності, опанування алгоритмів міжнародного 
трансферу знань, розвиток зовнішньоекономічної діяльності, посилення 
комерційної присутності на міжнародних ринках освітніх і науково-
технічних послуг. 
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Як приклад ще невикористаних можливостей від надання освітніх 
послуг іноземним громадянам, – на факультетах не відчувається помітних 
зрушень в розширенні спектру міжнародних освітніх програм, курсів 
лекцій, які викладаються англійською. Відповідно, кількість іноземних 
громадян, що навчаються в НТУУ "КПІ", не зростає, тому реально не 
збільшуються надходження від цього виду зовнішньоекономічної 
діяльності. 

Можна сподіватися, що суттєву роль в посиленні різноманітних 
складових зовнішньоекономічної діяльності буде відігравати Центр 
міжнародної освіти: все, що є конкурентоспроможним для комерційної 
присутності КПІ на міжнародних ринках освітніх і наукових послуг, 
через Центр міжнародної освіти буде пропонуватися до уваги 
Посольств України за кордоном. 

Головною з проблем, яка обмежує наші об’єктивно великі 
можливості, продовжує залишатися те, що на багатьох кафедрах ще 
не вбачають в міжнародній діяльності того механізма, який може 
відкрити шляхи до вирішення актуальних питань забезпечення 
життєдіяльності; цей – ще існуючий – психологічний бар’єр поступово 
долається, але не так швидко, як хотілося би. 

 
 
Вчена рада схвалює проведену в 2014 році роботу з 

розвитку міжнародного співробітництва і визначає такі 
основні завдання на 2015 рік: 

1. Департаменту міжнародного співробітництва спільно з 
профільними департаментами та підрозділами НТУУ "КПІ" продовжити 
реалізацію «Стратегії розвитку міжнародної діяльності НТУУ "КПІ" на 
період 2012-2020 роки» та Плану дій щодо здійснення завдань 
"Стратегії...". 

При формуванні планів і завдань університету і підрозділів в 
міжнародній діяльності на сучасному етапі враховувати такі 
системоутворюючі фактори як Угода про Асоціацію України з 
Європейським Союзом; статус України як асоційованого члена 
програми Європейської Комісії "Horizon 2020"; відповідні положення 
Закону України "Про вищу освіту". 

Стратегії міжнародної діяльності мають формуватися на основі 
принципів автономії університетів; оцінка вчених – базуватися на 
основі міжнародно-визнаної системи індексів цитування; має бути 
посилено роль таких індикаторів рівня роботи університету як місця в 
національному, галузевих та міжнародних рейтингах; посилюватися 
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орієнтація на європейську практику гарантій якості вищої технічної 
освіти, в основі якої – оцінювання через недержавні агенції гарантій 
якості вищої технічної освіти; знято бар'єри для посилення 
зовнішньоекономічної діяльності, експорту і імпорту освітніх послуг 
через створення спільних освітніх структур в Україні і за кордоном. 

Завдяки цьому міжнародна діяльність університету має стати 
невід'ємною складовою навчально-методичної, виховної, науково-
інноваційної та організаційної діяльності всіх підрозділів університету. 

2. Департаменту міжнародного співробітництва спільно з 
профільними департаментами та Юридичним управлінням 
продовжити роботу по імплементації положень Закону України "Про 
вищу освіту" в частині забезпечення міжнародної діяльності 
університету. 

2.1. Завершити роботу над Положеннями про зовнішньоеконо-
мічну діяльність, про визнання в НТУУ "КПІ" іноземних документів про 
освіту, наукові ступені та вчені звання, про працевлаштування 
іноземних громадян, про систему закордонних відряджень, над 
узагальненою нормативною базою програм типу «Подвійна 
магістратура», «Подвійна аспірантура». 

2.2. Забезпечувати юридичне супроводження 
зовнішньоекономічної діяльності за різноманітними формами для 
посилення комерційної присутності НТУУ "КПІ" на міжнародних ринках 
освітніх і науково-технічних послуг, в тому числі – опанування 
алгоритмів і механізмів міжнародного трансферу знань, залучення і 
моніторингу міжнародної технічної допомоги, гуманітарної допомоги, 
створення спільних освітньо-наукових структур за участі університету 
за національними законодавствами країн розташування таких структур 
та ін. 

2.3. Розробити інші необхідні елементи нормативного 
забезпечення для завершення імплементації положень Закону України 
"Про вищу освіту" в частині міжнародної діяльності. 

3. Департаменту міжнародного співробітництва у 
співпраці з Департаментом навчальної роботи: 

3.1. Розвинути співпрацю із європейськими агенціями 
гарантування якості вищої освіти; надати допомогу випусковим 
кафедрам з цих питань шляхом консультацій, семінарів, через 
підготовку проектів до програми ERASMUS+, присвячених внутрішнім 
(в Україні) процедурам гарантій якості вищої технічної освіти. 
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3.2. З метою залучення молоді до менеджменту міжнародної 
діяльності, підвищення професійного рівня в цій сфері розширити 
елементи фахової підготовки через форми навчального процесу 
випускових кафедр (спеціалізації, дисципліни за вибором та ін.) на 
ФСП, ФММ, ФЛ, ВПІ та в інших зацікавлених підрозділах, в аспірантурі, 
в Інституті післядипломної освіти. 

3.3. Продовжити практику обговорення на Методраді 
університету результатів виконання підрозділами міжнародних освітніх 
проектів з метою більш ефективного використання цих результатів і 
розвитку мережі спільних постійно діючих міжнародних структур. 

4. Департаменту міжнародного співробітництва: 
4.1. Продовжити проведення семінарів з питань обміну досвідом 

факультетів та інститутів щодо залучення фінансування наукових і освітніх 
проектів, розвитку дослідницької бази, інфраструктури за рахунок 
міжнародних джерел. 

Посилити допомогу Департаменту науки та інноватики в інтеграції 
вчених університету до європейського дослідницького простору: 
розвивати інформаційну систему "Джерело", розробляти методичні 
матеріали, проводити семінари, наповнювати сайти, надавати консультації 
щодо входження до міжнародних консорціумів і підготовки проектних 
пропозицій для участі в конкурсах програм "Horizon 2020" та ERASMUS +, 
щодо організації виконання міжнародних проектів і т.і. 

4.2. Координувати створення на рівні університету і на рівні 
підрозділів спільних з зарубіжними партнерами навчально-наукових 
лабораторій, центрів та інших структур і надавати необхідне сприяння 
підрозділам. 

4.3. Продовжити роботу по створенню спільних важливих для 
університету міжнародних структур: 

– Центру співпраці з країнами Латинської Америки; 
– Українсько-Канадського центру; 
– Інституту Конфуція або класу Інституту Конфуція з метою 

запровадження вивчення китайської мови в університеті; 
– Спільного українсько-китайського навчально-дослідницького 

інституту в м. Хейчжоу, провінція Гуандун, КНР. 
4.4. Надати практичну допомогу Центру міжнародної освіти, маючи 

на меті у 2015 році збільшити кількість іноземних студентів на навчанні в 
НТУУ "КПІ", зберігаючи при цьому високий рівень вимог до їхніх знань; 
створювати з партнерами за кордоном спільні структури з набору на 
навчання в НТУУ "КПІ". 
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4.5. Спільно з підрозділами продовжити представлення на сайтах 
ДМС та на сайтах підрозділів міжнародних проектів університету і здобутки 
в сфері міжнародної діяльності. 

5. Деканам факультетів, директорам інститутів, завідувачам 
кафедр спільно з ДМС здійснити низку організаційних кроків 
щодо посилення міжнародної діяльності підрозділів: 

5.1. Посилити міжнародну компоненту в діяльності професорсько-
викладацького складу на індивідуальному рівні: через планування роботи 
кафедр, в індивідуальних планах викладачів, в параметрах рейтингів 
науково-педагогічних працівників, в системі звітності і конкурсного 
обрання керівників, викладачів, в атестації наукових співробітників і 
аспірантів. 

5.2. З метою активізації участі кафедр в міжнародному 
співробітництві продовжити практику призначення на рівні кафедр 
відповідальних за міжнародну діяльність та проектних менеджерів. 

6. Виходячи з аналізу підсумків 2014 року, обговорити стан і 
завдання щодо розвитку міжнародного співробітництва на 
засіданнях Вчених рад факультетів, інститутів та кафедр 
(березень-квітень 2015 року). 

 

Голова 

Вченої ради                              М.З. Згуровський 

 

 

В.о. вченого секретаря                  В.О. Румбешта 
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2.11. Структура використання коштів спеціального фонду, 
отриманих за платні послуги з січня 2012 року.  
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2.12. Наказ № 3-12 від 10.02.2014 р. «Про реєстрацію та 
моніторинг виконання міжнародних проектів в сфері освіти». 
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2.13. Наказ № 4-261 від 17.11.2015 р. «Про затвердження 
нової форми договору про надання освітніх послуг для студентів – 

іноземних громадян, які навчаються за рахунок коштів фізичних 
(юридичних) осіб». 
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Д О Г О В І Р №_____________ 
про надання освітніх послуг студентам – іноземним громадянам 

 
м. Київ                                                                                                                   від  “______”_______________ 20        
р. 

 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ 
 “ КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ” 

державна форма власності, підпорядкування: Міністерство освіти і науки України 
 

 
в особі Першого проректора  Якименка Юрія Івановича, що діє на підставі Доручення ректора №1 від 
31.12.2014р., далі - виконавець, та  громадянин 
 
______________________________________________________________________________________________________________ 

(країна, прізвище, ім’я та по-батькові) 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 

(вказати повний паспортний варіант прізвища, імені англійською мовою) 

далі – (замовник)  
та _____________________________________________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повна назва юридичної особи, 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

назва документа, що встановлює правоздатність такої юридичної особи) 

разом іменовані Сторони, а кожна окремо  – Сторона,  уклали цей договір про таке: 
 

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 
 

1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 
Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів замовника здійснити надання замовнику освітньої 
послуги, а саме: 

освітня послуга 
 

 
форма навчання 

 
 

строк надання освітньої 
послуги 

 
ступінь вищої освіти 

 
 

назва спеціальності 
 

 

 
 

ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА  ВИКОНАВЦЯ 
 
2. Виконавець зобов’язаний: 

2.1. надати замовнику  освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені 
державні стандарти надання освітньої послуги); 

2.2. забезпечити  дотримання   прав замовника; 
2.3. видати замовнику документ про вищу освіту (науковий ступінь)  державного зразка (якщо відповідно до 

законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови 
виконання замовником навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня 
вищої освіти; 

2.4. інформувати замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та 
змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги; 

2.5. сприяти замовникові в отриманні медичного обслуговування, а також в укладанні договорів на надання 
медичної допомоги. 

3. Виконавець має право: 
3.1. вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, 

встановлених цим договором; 
3.2. відрахувати замовника за невиконання або неналежне виконання вимог законодавства України та умов 

цього договору, в тому числі в разі несвоєчасного внесення плати за освітню послугу 
 

 
ОБОВ’ЯЗКИ  ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА  

 
4. Замовник зобов’язаний: 

4.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 
4.2. дотримуватися  обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, виконувати інші 

вимоги законодавства України, Статуту НТУУ “КПІ”, Положення про організацію освітнього процесу в 
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НТУУ “КПІ”, Правил внутрішнього розпорядку НТУУ “КПІ”, Кодексу честі НТУУ “КПІ” та інших 
нормативних актів НТУУ “КПІ”. 

4.3. у тижневий строк перед реєстрацією паспорта (оформленням посвідки на тимчасове проживання) та 
зарахуванням на навчання  подати до НТУУ “КПІ” такі документи: 
a) анкету встановленого зразка; 
b) документ про середню освіту (оригінал) із зазначенням оцінок (балів), отриманих з навчальних 

дисциплін, та його нотаріально засвідчений переклад; 
c) свідоцтво про закінчення підготовчого відділення для іноземних громадян (цей пункт не стосується 

іноземних громадян, що вступають на підготовче відділення НТУУ “КПІ” або мають атестати з 
оцінками з української (російської) мови); 

d) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони здоров’я країни, 
яка є місцем постійного проживання, і виданий не пізніше, ніж за два місяці перед прибуттям в 
Україну; 

e) 12 фотокарток розміром 3,5х4,5 см., кольорові, матові. 
Паспорт (або документ, який його замінює) пред’являється особисто. 
Відповідальність за достовірність поданих до  НТУУ “КПІ” документів несе замовник. 

4.4. у тижневий строк перед реєстрацією паспорта або документа, що його замінює (оформленням посвідки на 
тимчасове проживання) та поселення в гуртожиток пройти медичний огляд та обстеження на предмет 
наявності інфекції ВІЛ СНІД. 

4.5. за свій рахунок залишити територію України й виїхати до країни постійного проживання протягом місяця 
по закінченню навчання, або продовжити навчання в ВНЗ України за новим договором. 

5. Замовник має право вимагати від виконавця: 
5.1. надання освітньої послуги на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні 

стандарти надання освітньої послуги); 
5.2. забезпечення дотримання своїх прав, а також прав замовника; 
5.3. видачі замовнику документ про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до 

законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови 
виконання замовником навчального навантаження в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня 
вищої освіти; 

5.4. інформування замовника про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та 
змісту, про його права і обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги. 

 
 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 
 

 
6. Розмір плати за надання освітньої послуги встановлюється в доларах США (USD), при цьому виконавець має 

право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно 
визначений рівень інфляції за попередній календарний рік з обов’язковим інформуванням про це замовника. 

7. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить (без урахування інфляції) складає 
__________________ доларів США (USD). 

8.  Вартість першого року навчання (10 місяців) складає     ___________________________________________  
                                                                                                                              (сума цифрами і словами) 
     доларів США (USD).  
9. Плата за договором здійснюється замовником у вільно конвертованій валюті,  яка  перераховується  на 

валютний  рахунок  НТУУ “КПІ” або у  гривнях після конвертації за поточним курсом  Національного банку  
України на реєстраційний рахунок Університету в ГУ ДКСУ в м. Києві кожного семестру. 

10. Перша оплата здійснюється після підписання Сторонами договору до реєстрації паспорта (або   документа,  
що його замінює) замовника. 

11. Порядок  оплати встановлюється у вигляді внесення платежів: 
 
Попередній внесок: в день реєстрації договору в НТУУ “КПІ”  

_________________________________ доларів США (USD) за  поточний  навчальний  рік. 
                             (числом та літерами)                     

Решта вартості освітньої послуги до 01 вересня поточного року. 

За 1-й рік навчання: 
                                         перший внесок - 

 
в день реєстрації договору (не менш  50% вартості освітньої послуги за поточний 
 навчальний рік) 
 

                                        другий внесок - до 15 лютого поточного навчального року  
(решта вартості освітньої послуги за поточний навчальний рік) 
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За 2-й, 3-й, 4-й роки навчання щорічно: 
                                        перший внесок - 

 
до 15 вересня (не менш 50% вартості освітньої послуги за поточний навчальний рік) 

                                       другий внесок - до 15 лютого поточного навчального року 
(решта вартості освітньої послуги за поточний навчальний рік) 

       Оплата освітніх послуг вважається здійсненою належним чином у день фактичного зарахування коштів на 
поточний рахунок Університету. 

12. Кожний навчальний рік складається з двох семестрів. Для фінансових розрахунків осінній семестр (5 місяців) 
починається 01 вересня і закінчується 31 січня, весняний (5 місяців) починається 01 лютого і закінчується 30 
червня (одинадцятий семестр триває 6 місяців і закінчується 28 лютого). 

 
 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

 
13. За невиконання або неналежне виконання умов договору Сторони несуть відповідальність, визначену  

законодавством України.  
14. У разі дострокового розірвання договору внаслідок порушення виконавцем договірних зобов’язань або з 

ініціативи замовника, у разі відрахування замовника (крім випадків, коли одержувач відрахований у зв’язку з 
невиконанням обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”) кошти, що були внесені 
замовником як плата за надання освітньої послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не 
наданої на дату розірвання договору. 

15. У разі дострокового розірвання договору у зв’язку з порушенням замовником договірних зобов’язань або 
невиконанням замовником обов’язків, визначених статтею 63 Закону України “Про вищу освіту”, кошти, що 
були внесені замовником, залишаються у виконавця та використовуються для виконання його статутних 
завдань. 
 

РОЗІРВАННЯ  ДОГОВОРУ 
 
16. Договір розривається: 

16.1. за згодою сторін; 
16.2. у разі неможливості виконання    стороною    договору  своїх     зобов’язань у зв’язку  з прийняттям  

нормативно - правових актів, що змінили  умови,    встановлені     договором    щодо освітньої   послуги,  і  
незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору; 

16.3. у разі ліквідації юридичної особи – замовника або виконавця, якщо не визначений правонаступник; 
16.4. у разі відрахування з навчального закладу замовника згідно із законодавством. 
16.5. за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов договору. 

17. Дія договору тимчасово припиняється у разі надання замовнику освітньої послуги академічної відпустки 
відповідно до законодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до договору. 

 
ПОРЯДОК ВИРІШЕННЬ СПОРІВ 

 
18. Усі спори, що виникають з цього договору або пов’язані з ним, вирішуються шляхом переговорів, а в разі 

недосягнення згоди – в судовому порядку. 
 

ІНШІ УМОВИ 
 

19. Договір набуває чинності з моменту його підписання сторонами. 
20. Договір складається у 3-х примірниках, які мають однакову юридичну силу.    
21. Плата  за   проживання  та   надання  медичних  послуг  не  входить  у  вартість  навчання  й регламентується 

окремими угодами (договорами). 
22. Виконавець сприяє замовнику в отриманні згідно з чинним законодавством України в’їзної та виїзної віз для 

слідування на навчання до Києва, виїзду до країни постійного проживання тощо. 
23. Виконавець не несе витрат, пов’язаних з реєстрацією паспорта або документа, що його замінює 

(оформленням посвідки на тимчасове проживання), оформленням віз та проїзду замовника до країни 
постійного проживання у всіх випадках, а також його особистих поїздок територією України та за кордон.  

24. Виконавець не бере на себе зобов’язань щодо страхування життя та майна замовника. 
25. У разі смерті замовника виконавець не несе витрат, пов’язаних з транспортуванням тіла. 
26. Внесення змін та доповнень до цього договору допускається виключно шляхом укладення додаткової угоди в 

письмовій формі за підписами сторін. 
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МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 
 

ВИКОНАВЕЦЬ 
Найменування, адреса, телефон Реквізити Підписи 

Національний   технічний університет України 
“Київський політехнічний інститут” 

 
03056, Україна, м. Київ-56, пр. Перемоги, 37 

 
 

Е-mail: cmo-dekanat@kpi.ua 
Телефон/факс      + 380(44) 236-10-63 
Телефон                + 380(44) 406-86-58 

 

  
Перший проректор                                              Ю.І.Якименко 

 
 
 

Директор ЦМО                                                        В.О.Коваль 
 
 
 

Декан факультету/ 
Директор інституту 

___________________                                      _____________ 
(факультет, інститут)                                                  (прізвище) 

 
 

 
З договором ознайомлений (а) ЗАМОВНИК 

 
 

ПІБ, адреса, телефон Підписи 
 

ПІБ 
_________________________________________________________ 
 
 
Адреса __________________________________________________ 
 
 
 
Телефон 
_________________________________________________________ 

 
 
 
 
 

 

 
                                                                                                                                
      Примітка: 
      Стаття 63. Обов’язки осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах 
      1. Особи, які навчаються у вищих навчальних закладах, зобов’язані: 

a) дотримуватися вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку вищого навчального 
закладу; 

б) виконувати вимоги з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки, 
передбачені відповідними правилами та інструкціями; 

3)  виконувати вимоги освітньої (наукової) програми.  
 

D:\Documents\Poteshkin\ДМС\2016\Збирка нормативних док-тив ЗЕД 2016\Збірка нормативних док-тів ЗЕД 04-02-2016.docx 


