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0. Вступ 
 
0.1. Приватна установа «Університет «Київська школа економіки» («КШЕ») оголошує цю 

публічну пропозицію з метою встановлення договірних відносин з особами, які бажають 
замовити в КШЕ освітні послуги у сфері вищої освіти. 

 
0.2. КШЕ пропонує укласти договір приєднання, умови якого викладені у цій публічній 

пропозиції. Прийняття цієї публічної пропозиції здійснюється шляхом підписання іншою 
стороною («замовник») та КШЕ заяви–договору за формою, наведеною у додатку. 
 

0.3. Замовник може приєднатися до договору лише в цілому і не може запропонувати свої 
умови (за винятком додаткових умов, щодо яких прямо передбачена необхідність їх 
погодження сторонами у заяві–договорі). КШЕ вважатиме себе зобов’язаною лише, якщо 
ця публічна пропозиція прийнята у встановленому у ній порядку. 

 
0.4. Замовником може виступати одна або декілька фізичних чи юридичних осіб. 

 
0.5. Ця публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного 

кодексу України. 
 

0.6. КШЕ розміщує цю публічну пропозицію на своєму вебсайті у вигляді електронного 
документа. 

 
0.7. Умови договору приєднання, запропоновані КШЕ, наведені нижче. 
 
 
1. Загальні питання 
 
1.1. КШЕ за завданням замовника надає освітні послуги у сфері вищої освіти («освітні 

послуги»), а замовник оплачує такі послуги. 
 
1.2. Освітні послуги можуть включити у себе: 

 
навчання за освітньою програмою, за якою здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти («освітня програма»); 
 
повторне проходження одного або декількох освітніх компонентів освітньої програми 
студентом КШЕ у разі наявності в нього академічної заборгованості; 
 
проходження одного або декількох освітніх компонентів освітньої програми особою, яка не 
є студентом відповідної освітньої програми, у статусі слухача. 
 



 

 
 
1.3. Освітні послуги надаються у межах ліцензії КШЕ на провадження освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти. 
 

1.4. Конкретні освітні послуги, які надаватимуться за завданням замовника, сторони 
визначають у заяві–договорі. 
 

1.5. Одержувачем освітніх послуг («одержувач») може бути замовник, який є фізичною 
особою, або інша фізична особа. 
 
Якщо замовник не є одержувачем, договір вважається укладеним на користь третьої 
особи у розумінні статті 636 Цивільного кодексу України. У такому випадку особа 
одержувача зазначається у заяві–договорі. 
 

 
2. Умови надання освітніх послуг 
 
2.1. Загальні умови 

 
2.1.1. Обсяг освітніх послуг для цілей цього договору визначається у кредитах Європейської 

кредитної трансферно-накопичувальної системи («ЄКТС»), обчислюється відповідно до 
умов, визначених у цьому договорі, та фіксується у заяві–договорі станом на момент її 
підписання. 
 

2.1.2. КШЕ відповідальна за залучення кваліфікованих викладачів та забезпечення інших 
ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг. 
 

2.1.3. Зміст і порядок надання освітніх послуг визначається, зокрема, освітньою програмою на 
відповідний навчальний рік, навчальним планом до неї та локальними нормативно-
правовими актами КШЕ, які регулюють порядок провадження освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти (включаючи положення про організацію освітнього процесу у КШЕ). Ці 
документи КШЕ затверджує і змінює самостійно; вони є обов’язковими для одержувача. 
 
КШЕ розміщує документи, вказані у цьому пункті, на своєму офіційному вебсайті. 
 

2.1.4. Якщо протягом 5 робочих днів після завершення навчання замовник письмово не 
сповістив КШЕ про зауваження до якості освітніх послуг, вважається, що замовник не має 
таких зауважень і втрачає право посилатися на можливі недоліки наданих освітніх послуг 
у подальшому. 
 
 

2.2. Навчання за освітньою програмою 
 

2.2.1. Одержувачем освітніх послуг з навчання за освітньою програмою може бути особа, яка у 
встановленому порядку зарахована, поновлена або переведена на навчання до КШЕ, 
уклала договір про навчання та набула статусу студента КШЕ. 

 
2.2.2. Освітні послуги передбачають можливість одержувача один раз пройти нормативні та 

вибіркові освітні компоненти у межах загального обсягу освітніх послуг. 
 

2.2.3. Обсяг освітніх послуг визначається як різниця між загальним обсягом освітньої програми 
у кредитах ЄКТС та кількістю кредитів ЄКТС, у межах яких КШЕ до укладання договору 
визнала попередньо здобуті результати навчання одержувача. 
 

2.2.4. Навчання на освітній програмі здійснюється за окремими термами. Послідовність 
вивчення освітніх компонентів за термами встановлюється у навчальному плані освітньої 



 

програми та індивідуальному навчальному плані одержувача. 
 

2.2.5. Освітні послуги вважаються наданими у певному термі з моменту завершення такого 
терму незалежно від того, чи виконав одержувач умови успішного завершення освітніх 
компонентів, які він вивчав у відповідному термі (тобто, без огляду на те, отримав він 
задовільну чи незадовільну оцінку за такі освітні компоненти). 
 

2.2.6. Період надання освітніх послуг збігається з періодом навчання одержувача у КШЕ. КШЕ 
має право збільшувати чи зменшувати цей період у порядку, встановленому локальними 
нормативно-правовими актами. 
 

2.2.7. Одержувач, який повністю виконав вимоги освітньої програми, має право на отримання 
відповідного документа про вищу освіту, за умови, що освітня програма, на якій він 
навчається, буде акредитованою на момент завершення навчання. 
 
Якщо на момент укладання цього договору освітня програма не є акредитованою або є 
акредитованою на строк, що не охоплює очікуваний момент завершення навчання, КШЕ 
докладатиме розумних зусиль задля її акредитації. Водночас сторони усвідомлюють, що 
отримання акредитації освітньої програми не залежить повною мірою від дій КШЕ. 
Замовник усвідомлює і приймає ризик неотримання акредитації відповідної освітньої 
програми і усіх пов'язаних з цим наслідків для одержувача. 
 
 

2.3. Повторне проходження одного або декількох освітніх компонентів 
 

2.3.1. КШЕ надає студентам, які мають академічну заборгованість, освітні послуги з повторного 
проходження одного або декількох освітніх компонентів для її ліквідації. 
 

2.3.2. Обсяг освітніх послуг відповідає кількості кредитів ЄКТС, призначених відповідним 
освітнім компонентам згідно з навчальним планом на навчальний рік, у якому одержувач 
буде їх повторно проходити. 
 

2.3.3. Освітні послуги вважаються наданими з моменту завершення терму, у якому одержувач 
повторно проходив відповідні освітні компоненти, незалежно від того, чи виконав він 
умови їх успішного завершення (тобто, без огляду на те, отримав він задовільну чи 
незадовільну оцінку за такі освітні компоненти). 

 
2.3.4. Якщо одержувач за наслідками повторного проходження освітніх компонентів виконав 

умови їх успішного завершення, КШЕ зараховує їх в рахунок виконання вимог освітньої 
програми, на якій навчається одержувач. 
 
 

2.4. Проходження одного або декількох освітніх компонентів у статусі слухача 
 

2.4.1. КШЕ надає освітню послугу з проходження одного або декількох освітніх компонентів 
освітньої програми особам, які не є студентами відповідної освітньої програми, у статусі 
слухача. 
 

2.4.2. Обсяг освітніх послуг відповідає кількості кредитів ЄКТС, призначених відповідним 
освітнім компонентам згідно з навчальним планом на навчальний рік, у якому одержувач 
буде їх проходити. 
 

2.4.3. Освітні послуги вважаються наданими з моменту завершення терму, у якому одержувач 
проходив відповідні освітні компоненти, незалежно від того, чи виконав він умови їх 
успішного завершення (тобто, без огляду на те, отримав він задовільну чи незадовільну 
оцінку за такі освітні компоненти). 
 



 

2.4.4. Одержувач, який виконав умови успішного проходження освітнього компонента, має 
право на отримання відповідного сертифіката. 
 

 
3. Оплата освітніх послуг 
 
3.1. Ціна, порядок і строк оплати освітніх послуг 

 
3.1.1. КШЕ визначає ціну навчання на кожній освітній програмі на кожен навчальний рік та 

затверджує її своїм наказом. 
 

3.1.2. Ціна освітніх послуг для конкретного одержувача визначається за формулою: 
 

𝑝 =  
𝑃 ×  𝑞

𝑄
 

 
де 𝑝 – ціна освітніх послуг для конкретного одержувача, 𝑃 – ціна навчання на освітній 
програмі у відповідному навчальному році, 𝑞 – обсяг освітніх послуг для певного 

одержувача (у кредитах ЄКТС), 𝑄 – загальний обсяг освітньої програми (у кредитах ЄКТС). 
 
Приклад. Якщо договір укладається на проходження окремого освітнього компонента обсягом 5 кредитів 
ЄКТС, загальний обсяг освітньої програми становить 90 кредитів ЄКТС, а ціна навчання за цією програмою – 
100 000 грн., то ціна освітніх послуг для конкретного одержувача становитиме 5 555,56 грн. (100 000 грн. * 5 / 
90). 

 
3.1.3. Для освітніх послуг, що надаються у межах освітніх програм Бізнес-школи КШЕ, пункти 

3.1.1 та 3.1.2 не застосовуються. Ціна таких освітніх послуг визначається сторонами у 
заяві–договорі за взаємною згодою. 
 

3.1.4. Графік платежів сторони визначають у заяві–договорі. Графік платежів (сума та/або 
термін сплати) може бути змінений за згодою сторін, а також, у випадках, визначених цим 
договором, – КШЕ в односторонньому порядку. 
 

3.1.5. КШЕ зобов’язана на вимогу замовника повідомити його про актуальний графік платежів 
станом на певну дату. 
 

3.1.6. Оплата освітніх послуг здійснюється у гривні. 
 

3.1.7. Замовник оплачує освітні послуги шляхом безготівкового переказу на рахунок КШЕ. Датою 
оплати є дата зарахування коштів на рахунок КШЕ. 
 

3.1.8. У випадках, не передбачених цим договором, сторони можуть змінювати графік платежів 
лише за взаємною згодою шляхом укладення додаткової угоди до цього договору. 
 

3.2. Знижки і розстрочки 
 

3.2.1. КШЕ згідно з власними політиками і процедурами надає знижки і розстрочки з оплати 
освітніх послуг, а також позбавляє наданих знижок. Надання або позбавлення знижки, 
надання розстрочки оформлюється наказом КШЕ. 
 

3.2.2. Знижка може бути надана як до, так і після початку навчання, а також на весь період 
навчання, на окремий терм чи на інший строк. 
 

3.2.3. Розстрочка може бути надана після початку навчання і полягає у перенесенні термінів 
оплати освітніх послуг за рішенням КШЕ. 
 

3.2.4. Якщо на момент підписання заяви–договору відомо, що КШЕ надала знижку з оплати 
освітніх послуг, у заяві–договорі зазначається ціна освітніх послуг без та з урахуванням 



 

знижки. 
 

3.2.5. Якщо КШЕ надала знижку або розстрочку після підписання заяви–договору, ціна або 
терміни оплати освітніх послуг вважаються зменшеними або зміненими, відповідно. 
 

3.2.6. Якщо КШЕ ухвалила рішення про позбавлення наданої нею знижки, таке рішення 
застосовується з дати, визначеної у відповідному наказі КШЕ. 
 

3.2.7. Надання та позбавлення знижки, надання розстрочки є односторонньою зміною умов 
договору (графіку платежів) зі сторони КШЕ. Укладання додаткової угоди для зміни умов 
договору у цьому випадку не вимагається. КШЕ зобов’язана повідомити замовника та 
одержувача про ухвалення рішення, вказаного у цьому пункті. 
 
 

3.3. Коригування ціни освітніх послуг 
 

3.3.1. КШЕ може не частіше одного разу на рік в односторонньому порядку ухвалити рішення 
про коригування ціни освітніх послуг з огляду на інфляцію. 
 

3.3.2. КШЕ ухвалює рішення про коригування ціни освітніх послуг шляхом видання відповідного 
наказу. 
 

3.3.3. Коригування полягає у застосуванні коефіцієнту до платежів, термін сплати яких припадає 
на період після застосування коригування. Коефіцієнт визначається окремо для 
зобов’язань за договорами, укладеними у кожному календарному році, і має дорівнювати 
сукупному індексу інфляції у році застосування коригування відносно року укладання 
договору. 
 
Коригування застосовується до усіх договорів, укладених у відповідному календарному 
році для відповідної освітньої програми. 
 
Приклад. Якщо договір було укладено 1 вересня 2022 року, а рішення про застосування коригування 
ухвалене 15 лютого 2025 року, коефіцієнт має дорівнювати сукупному індексу інфляції за 2022, 2023 та 
2024 роки і застосовується до платежів, термін сплати яких припадає на період після 15 лютого 2025 року. 

 
3.3.4. Коефіцієнт застосовується до усіх платежів до визначення нового коефіцієнту за 

наслідками наступного коригування. 
 

3.3.5. Коригування ціни освітніх послуг є односторонньою зміною умов договору (графіку 
платежів) зі сторони КШЕ. Укладання додаткової угоди для зміни умов договору у цьому 
випадку не вимагається. КШЕ зобов’язана повідомити замовника та одержувача про 
ухвалення рішення про коригування ціни освітніх послуг. 
 
Сторони погодили, що розміщення наказу про коригування ціни освітніх послуг на 
офіційному вебсайті КШЕ вважається належним повідомленням замовника та одержувача 
про відповідне коригування. 
 
 

3.4. Оплата освітніх послуг у разі надання одержувачу академічної відпустки 
 

3.4.1. Якщо КШЕ надала одержувачу академічну відпустку, зобов’язання з оплати освітніх послуг 
тимчасово призупиняються на весь строк академічної відпустки. 
 

3.4.2. Після повернення одержувача з академічної відпустки термін платежів, які припадали на 
період академічної відпустки, автоматично переносяться на строк, однаковий з тривалістю 
академічної відпустки. Сторони можуть погодити інший графік оплати освітніх послуг після 
повернення одержувача з академічної відпустки шляхом укладання додаткової угоди. 

 



 

 
4. Припинення договору 
 
4.1. Відрахування одержувача з КШЕ, а у випадку навчання на освітній програмі – також 

переведення на іншу освітню програму у межах КШЕ, тягне за собою припинення договору 
з дати відрахування чи переведення. Припинення договору не потребує укладання 
додаткової угоди між сторонами. 
 

4.2. У разі відрахування одержувача з КШЕ у зв’язку із завершенням навчання цей договір 
вважається припиненим у зв’язку з його виконанням, за винятком зобов’язань замовника 
щодо оплати освітніх послуг, які діють до їх повного виконання згідно з графіком платежів. 
 

4.3. У разі відрахування одержувача з КШЕ з будь-яких інших підстав або переведення на іншу 
освітню програму у межах КШЕ, замовник зобов’язаний сплатити у повному обсязі 
останній платіж, термін сплати якого безпосередньо слідує за датою відрахування чи 
переведення одержувача, у межах терму, у якому відбулося відрахування чи 
переведення. 
 

4.4. Сторони усвідомлюють і погоджуються, що: 
 
(1) дотримання вимог академічної доброчесності є складовою зобов’язань одержувача під 
час навчання у КШЕ; та 
 
(2) дотримання академічної доброчесності усіма особами, які навчаються у КШЕ, має 
суттєвий вплив на формування репутації КШЕ і підтримку її статусу як провідного 
університету у східноєвропейському регіоні, який дотримується високих академічних та 
етичних стандартів. 
 
З огляду на це, у разі відрахування одержувача з КШЕ з підстави порушення академічної 
доброчесності (як захід академічної відповідальності), замовник зобов’язаний, додатково 
до платежу, визначеного у пункті 4.3, сплатити на користь КШЕ неустойку, сума якої 
складає 30 відсотків від загальної ціни освітніх послуг без урахування знижок, протягом 1 
місяця з дня припинення договору. Сторони погодили, що розмір цієї неустойки є 
розумним та дозволяє адекватно відшкодувати репутаційні й інші збитки, які несе КШЕ у 
такій ситуації. 
 
Якщо замовник не є одержувачем, замовник приймає ризик настання несприятливих 
фінансових наслідків у випадках, встановлених цим пунктом. 
 

4.5. У разі припинення цього договору КШЕ на вимогу замовника зобов’язана повернути 
різницю між сумою фактично сплачених ним коштів та сумою зобов’язань, які виникають 
у замовника відповідно до пунктів 4.2–4.4. 
 

4.6. Сторони усвідомлюють, що їх відносини за цим договором є нерозривно пов’язаними з 
відносинами між одержувачем і КШЕ, які виникають під час здобуття ним вищої освіти або 
отримання інших освітніх послуг. З цих міркувань сторони погодили, що: 
 

4.6.1. припинення цього договору шляхом його розірвання за згодою сторін протягом періоду 
навчання одержувача (тобто, допоки він має статус студента або слухача КШЕ) не 
допускається; 
 

4.6.2. визнання цього договору недійсним тягне за собою скасування наказу про зарахування 
одержувача на навчання до КШЕ і, як наслідок, втрату ним статусу студента або слухача 
КШЕ. 

 
 
5. Забезпечення виконання договору 



 

 
5.1. За порушення строків розрахунків за договором (зокрема, оплати освітніх послуг, 

взаємних розрахунків після припинення договору) боржник зобов’язаний сплатити 
кредиторові пеню у розмірі 1 відсотка від суми заборгованості за кожен день починаючи з 
31-го дня прострочення. 

 
 
6. Запевнення сторін 
 
6.1. КШЕ запевняє, що вона має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти та укладання цього договору не призводить до порушення її умов. 
 
6.2. Якщо замовник не є одержувачем, він запевняє, що він погодив укладення цього договору 

з одержувачем, а також має достатні правові підстави для обробки персональних даних 
одержувача і їх передання КШЕ. 

 
6.3. Замовник запевняє, що він ознайомився з усіма локальними нормативно-правовими 

актами КШЕ, які стосуються надання освітніх послуг. Якщо замовник не є одержувачем, 
замовник також запевняє, що він ознайомив одержувача з цими нормативно-правовими 
актами. 
 

6.4. Якщо замовник є юридичною особою, він запевняє, що особа, яка підписує заяву–договір 
від імені замовника, має належний обсяг повноважень діяти від імені замовника. 
 

6.5. Якщо замовник є юридичною особою, він запевняє, що він не перебуває, прямо чи 
опосередковано, під контролем (у значенні, наведеному у статті 1 Закону України «Про 
захист економічної конкуренції») резидентів держав, які здійснюють збройну агресію проти 
України, та не діє в їх інтересах. 

 
 
7. Інші умови 
 
7.1. Договір вважається укладеним з моменту підписання сторонами заяви–договору і діє до 

його припинення у зв’язку з відрахуванням одержувача. У частині розрахунків договір діє 
до повного виконання сторонами своїх зобов’язань. 
 

7.2. Якщо заява–договір підписана після початку навчання одержувача, сторони відповідно до 
статті 631(3) Цивільного кодексу України погодили поширити його дію також на відносини, 
що виникли до підписання заяви–договору. 

 
7.3. Цей договір замінює будь-які попередні домовленості сторін, які стосуються надання 

освітніх послуг. 
 

7.4. Якщо замовник не є одержувачем, замовник зобов'язаний самостійно вирішити усі 
податкові питання, пов'язані із замовленням освітніх послуг для третьої особи. 
 

7.5. Обмін повідомленнями, які стосуються цього договору, може відбуватися електронною 
поштою за електронними адресами, вказаними у цій публічній пропозиції та заяві–
договорі. 

 
 
8. Реквізити КШЕ 
 

Найменування Приватна установа «Університет «Київська школа 
економіки» 
 

Ідентифікаційний код 40762332 



 

 
Місцезнаходження вул. Миколи Шпака, 3, м. Київ, 03113, Україна 

 
Електронна адреса infovnz@kse.org.ua 

 
Вебсайт www.kse.ua 

 
Банківський рахунок UA 53 300528 00000 26001455029529 

 
Податковий статус Неприбуткова організація, не є платником ПДВ 

 
 
 
Від імені КШЕ – 
 

Тимофій Брік, ректор КШЕ (діє на підставі Статуту) 
 
  



 

ЗАЯВА–ДОГОВІР 
на надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

 
____________ 2022 р.         № _____ 
 
 
І. Відомості про замовника 
 

1.1. Повні прізвище, ім’я, по 
батькові (для фізичних 
осіб) або найменування 
(для юридичних осіб) 

 

1.2. Реєстраційний номер 
облікової картки платника 
податків (для фізичних 
осіб) або ідентифікаційний 
код (для юридичних осіб) 

 

1.3. Місце проживання (для 
фізичних осіб) або 
місцезнаходження (для 
юридичних осіб) 

 

1.4. Контактні дані 
(телефон, електронна 
адреса) 

 

1.5. Банківський рахунок у 
форматі IBAN 

 

 
 
ІІ. Освітня програма, у межах якої надаватимуться освітні послуги 
 

2.1. Рівень вищої освіти  

2.2. Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за наявності) 

 

2.3. Назва освітньої 
програми 

 

2.4. Загальний обсяг 
освітньої програми, 
кредитів ЄКТС 

 

2.5. Навчальний рік початку 
(продовження) навчання 

 

 
 
ІІІ. Відомості про освітні послуги 
 

3.1. Вид освітніх послуг  Навчання за освітньою програмою 

 Повторне проходження одного або декількох освітніх 



 

компонентів студентом 

 Проходження одного або декількох освітніх компонентів у 
статусі слухача 

3.2. Освітні компоненти (у 
разі повторного 
проходження або 
проходження у статусі 
слухача)  

 

3.3. Обсяг освітніх послуг, 
кредитів ЄКТС 

 

3.4. Період надання 
освітніх послуг 

 

3.5. Місце надання освітніх 
послуг 

 

3.6. Одержувач освітніх 
послуг 

 Замовник є 
одержувачем 

 Одержувачем є інша особа 

3.6.1. Повні прізвище, ім'я, 
по батькові одержувача 
(якщо замовник не є 
одержувачем) 

 

 
 
IV. Оплата освітніх послуг 
 

4.1. Загальна ціна 
освітніх послуг, 
грн. 

без ПДВ 

4.2. Загальна ціна 
освітніх послуг з 
урахуванням 
знижки, наданої до 
укладання 
договору, грн. 

без ПДВ 

4.3. Графік платежів* 

Терм Ціна терму, грн. Термін сплати Сума платежу, грн. 

    

 
* Графік платежів фіксується станом на момент підписання заяви–договору і може у подальшому змінюватися, у тому 
числі в односторонньому порядку у випадках, що прямо передбачені у договорі. 

 
 
V. Приєднання до договору 
 
Відповідно до статей 634 та 642 Цивільного кодексу України замовник приєднується до договору 
про надання освітніх послуг у сфері вищої освіти на умовах, викладених у публічній пропозиції 
Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» («КШЕ») на укладання договору 
про надання освітніх послуг у сфері вищої освіти (від _________, версія ВО/1.0). 
 
Для уникнення сумнівів, значення геш-функції PDF-файлу, у якому викладена публічна пропозиція, обрахованої за 
алгоритмом SHA-256, становить [наводиться геш]. 
 
Замовник підтверджує, що він ознайомився зі змістом публічної пропозиції і приймає її в цілому 
з урахуванням додаткових умов, погоджених у цій заяві–договорі. 
 
Замовник беззастережно запевняє, що договір не позбавляє його прав, які він звичайно мав, не 
виключає та не обмежує відповідальність КШЕ за порушення зобов’язання та не містить інших 
умов, явно обтяжливих для замовника. 



 

 
Сторони підтверджують, що договір, укладений між ними, є договором (контрактом), згаданим у 
статті 73(6) Закону України «Про вищу освіту». 
 
 
VI. Підписи сторін 
 
Від імені КШЕ – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
Від імені замовника – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
 
 
 


