
 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 
на укладання договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

 
«25» березня 2023 р.        версія ПК/1.1 
 
 
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 з підвищення кваліфікації. 

 
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 з підвищення кваліфікації («освітні 

послуги»), а замовник оплачує такі послуги. 
 
1.2. Конкретні освітні послуги, що надаватимуться за завданням замовника (зокрема, назва 

програми підвищення кваліфікації, її галузь знань, спеціальність, обсяг у годинах та 
кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи), період і місце їх 
надання сторони визначають у заяві–договорі. 

 
1.3. 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. 



 

 
Якщо замовником є ФОП, який укладає договір з метою власного навчання, вважається, 
що такий замовник є одночасно однойменним одержувачем-фізичною особою. 

 
2. Умови надання освітніх послуг 
 
2.1. КШЕ відповідальна за залучення кваліфікованих викладачів та забезпечення інших 

ресурсів, необхідних для надання освітніх послуг. 
 
2.2. КШЕ завчасно до початку навчання повідомляє одержувача про умови навчання на 

відповідній програмі, зокрема про зміст навчання, графік проведення занять, правила 
взаємодії з викладачами, порядок проведення поточного і підсумкового контролю (якщо 
він передбачений), умови успішного завершення програми. 

 
2.3. З початку навчання одержувач набуває статусу слухача КШЕ і у цьому статусі має права 

та обов’язки, передбачені статтями 62 і 63 Закону України «Про вищу освіту», відповідно. 
На одержувача поширюється дія локальних нормативно-правових актів КШЕ. 

 
2.4. Одержувачеві, який виконав усі умови успішного завершення програми, КШЕ видає 

відповідний документ (сертифікат про підвищення кваліфікації). 
 
2.5. Освітні послуги вважаються повністю наданими з моменту завершення навчання за 

програмою, незалежно від того, чи виконав одержувач умови успішного завершення 
навчання. 

 
2.6. 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. 

 
 
3. Оплата освітніх послуг 
 
3.1. Ціна освітніх послуг, а також порядок і терміни їх оплати сторони визначають у заяві–

договорі. 
 
3.2. Оплата освітніх послуг може відбуватися одним або декількома платежами, зокрема за 

окремі складники програми, а також на умовах передоплати чи післяплати. 
 

3.3. Оплата освітніх послуг здійснюється у гривні. 
 
3.4. Замовник оплачує освітні послуги шляхом безготівкового переказу на рахунок КШЕ. Датою 

оплати є дата зарахування коштів на рахунок КШЕ. 
 
 
4. Розірвання договору 
 
4.1. Сторони можуть розірвати цей договір за їх згодою. У такому разі порядок взаємних 

розрахунків сторони визначають у відповідній додатковій угоді. Розірвання договору за 
взаємною згодою сторін є підставою для відрахування одержувача з КШЕ. 

 
4.2. У разі відрахування одержувача з КШЕ до завершення навчання (окрім відрахування у разі 

розірвання договору за згодою сторін відповідно до пункту 4.1) цей договір вважається 
розірваним в односторонньому порядку за рішенням КШЕ з дати видання наказу про 
відрахування одержувача. 
 

4.3. Якщо договір було розірвано КШЕ в односторонньому порядку відповідно до пункту 4.2: 



 

 
4.3.1. у випадку порушення замовником своїх зобов'язань щодо оплати освітніх послуг, за 

власним бажанням одержувача, у зв'язку з порушенням одержувачем вимог локальних 
нормативно-правових актів КШЕ або з інших причин, які залежать від замовника та/або 
одержувача – замовник зобов'язаний сплатити КШЕ 90 відсотків загальної ціни освітніх 
послуг протягом 1 місяця з дня розірвання договору; 
 

4.3.2. в інших випадках – замовник зобов'язаний сплатити КШЕ 30 відсотків загальної ціни 
освітніх послуг протягом 1 місяця з дня розірвання договору. 
 

4.4. Якщо до розірвання договору відповідно до пункту 4.2 замовник частково або повністю 
сплатив за освітні послуги, така оплата зараховується в рахунок виконання зобов'язання 
замовника, що виникає після розірвання договору на підставі пункту 4.3. Якщо оплата, що 
надійшла від замовника до розірвання договору, є більшою за суму, яка підлягає сплаті 
на підставі пункту 4.3, КШЕ зобов'язана повернути замовникові відповідну різницю 
протягом 1 місяця з дня розірвання договору. 
 

4.5. Якщо замовник не є одержувачем, замовник приймає ризик настання несприятливих 
фінансових наслідків у разі розірвання договору КШЕ в односторонньому порядку з 
причин, які залежать від одержувача. 

 
 
5. Забезпечення виконання договору 
 
5.1. За порушення строків розрахунків за договором (зокрема, оплати освітніх послуг, 

взаємних розрахунків у разі розірвання 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. 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. 

 
6.2. 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 також ознайомив одержувача з цими нормативно-
правовими актами. 
 

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

6.4. 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 

протягом вказаного у ній строку надання освітніх послуг. 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 
 
 
Публічна пропозиція схвалена на засіданні Сенату (Вченої ради) «25» березня 2023 року 
(протокол № 4, пункт 1). 
 
 
Від імені КШЕ – 
 
 
Єгор СТАДНИЙ, т.в.о.ректора, перший проректор 
(діє на підставі наказу № 039-23-К від 21 березня 2023 р.) 
 
 
 
  



 

ЗАЯВА–ДОГОВІР 
на надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації 

 
____________ 2023 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, 
ел. адреса) 

 

 
ІІ. Освітні послуги 
 

2.1. Освітні послуги, що 
надаються за завданням 
замовника (назва та опис 
програми, її галузь знань, 
спеціальність та обсяг) 

 

2.2. Період надання освітніх 
послуг 

 

2.3. Місце надання освітніх 
послуг 

 

2.4. Загальна ціна освітніх 
послуг 

без ПДВ 

2.5. Порядок і терміни оплати 
за освітні послуги 

 

2.6. Одержувач освітніх 
послуг 

 Замовник є 
одержувачем 

 Замовником є 
ФОП, який 
одночсно є 
однойменним 
одержувачем-
фізичною особою 

 
 

Одержувачем  
є інша особа 

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

 



 

 
 
ІІІ. Приєднання до договору 
 
Відповідно до статей 634 та 642 Цивільного кодексу України замовник приєднується до договору 
про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації на умовах, викладених у публічній 
пропозиції Приватної установи «Університет «Київська школа економіки» («КШЕ») на укладання 
договору про надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації (від «25» березня 2023 року, 
версія ПК/1.1). 
 
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. 
 
 
IV. Підписи сторін 
 
Від імені КШЕ – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
Від імені замовника – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
 
 
 


