
 

ПУБЛІЧНА ПРОПОЗИЦІЯ 
на укладання договору про навчання  

 
12 січня 2023 р.          версія Н/1.0 

 
 

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

публічну пропозицію з метою встановлення договірних відносин з особами, які вступають, 
переводяться або поновлюються для здобуття вищої освіти у КШЕ. 

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

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

 
0.3. Якщо на момент підписання заяви–договору здобувач є неповнолітнім, в укладанні 

договору бере участь також його законний представник. 
 
0.4. Здобувач та його законний представник (якщо він бере участь в укладанні договору) можуть 

приєднатися до договору лише в цілому і не можуть 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. 

 
0.5. Договір, укладений шляхом прийняття цієї публічної пропозиції, є договором про навчання 

у розумінні статті 44(16) Закону України «Про вищу освіту». 
 
0.6. Ця публічна пропозиція не є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу 

України. 
 
0.7. КШЕ розміщує цю публічну пропозицію на своєму вебсайті у вигляді електронного 

документа. 
 
0.8. Умови договору приєднання, запропоновані КШЕ, наведені нижче. 

 
 

1. Загальні питання 
 

1.1. Предметом договору є навчання в КШЕ. 
 
1.2. КШЕ бере на себе зобов’язання: 

 
зарахувати (перевести, поновити) здобувача на навчання після укладання цього договору 
та (1) виконання вимог умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти і правил 
прийому КШЕ – у разі вступу на навчання; (2) виконання вимог внутрішніх нормативно-
правових актів КШЕ стосовно порядку переведення або поновлення на навчання до КШЕ – 
у разі переведення або поновлення; 
 
здійснити підготовку здобувача за відповідною освітньою програмою для здобуття вищої 



 

освіти; 
 
забезпечити створення належних умов для дотримання правил і норм охорони праці, 
техніки безпеки і виробничої санітарії відповідно до законодавства. 

 
1.3. Відомості про освітню програму, на якій навчатиметься здобувач (рівень вищої освіти, 

галузь знань, спеціальність, назва, обсяг у кредитах ЄКТС, наявність/відсутність 
акредитації), форма здобуття освіти, джерело фінансування навчання, курс, на який 
підлягає зарахуванню здобувач, мова навчання вказуються у заяві–договорі. 
 

1.4. Здобувач набуває статусу здобувача вищої освіти у розумінні Закону України «Про вищу 
освіту» після його зарахування (переведення, поновлення) до КШЕ. 

 
 
2. Права та обов’язки сторін 
 
2.1. КШЕ зобов’язана:  
 

створити умови для ознайомлення здобувача та його законного представника (якщо він 
бере участь в укладанні договору) з ліцензією на провадження освітньої діяльності, 
сертифікатами про акредитацію освітньої програми (якщо програма акредитована), 
правилами прийому, відомостями про обсяг прийому за кожною спеціальністю та освітнім 
рівнем; 
 
здійснювати навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти, відповідно до ліцензійних 
умов провадження освітньої діяльності та інших вимог законодавства; 
 
оприлюднювати на офіційному вебсайті КШЕ, інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб інформацію про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність 
дотримання здобувачем вимог законодавства, статуту та правил внутрішнього розпорядку 
КШЕ; 
 
видати здобувачу документ про вищу освіту за умови виконання ним освітньої програми в 
обсязі, необхідному для здобуття відповідного ступеня вищої освіти, та наявності 
акредитації освітньої програми на момент завершення навчання здобувача.  

 
2.2. КШЕ має право: 
 

вимагати від здобувача виконання освітньої програми;  
 
прийняти рішення про викладання однієї, кількох або всіх дисциплін, виконання 
індивідуальних завдань та проведення контрольних заходів англійською мовою за умови 
володіння усіма здобувачами, які вивчають відповідні дисципліни, англійською мовою; 
 
встановлювати форми організації освітнього процесу та види навчальних занять; 
 
надавати здобувачу додаткові освітні послуги та інші послуги відповідно до законодавства 
на підставі окремих договорів.  

 
2.3. Здобувач зобов’язаний:  
 

дотримуватися вимог законодавства, установчих документів, правил внутрішнього 
розпорядку, положення про організацію освітнього процесу та кодексу академічної 
доброчесності КШЕ;  
 
виконувати освітню програму, індивідуальний навчальний план та досягати визначених 
освітньою програмою результатів навчання; 
 
виконувати вимоги щодо охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності, 



 

виробничої санітарії, протипожежної безпеки, передбачені законодавством;  
 
дбайливо ставитися до майна КШЕ;  
 
у разі зміни персональних даних інформувати про це КШЕ. 

 
2.4. Здобувач має права, визначені законом та установчими документами КШЕ. 
 
2.5. Якщо однією із або єдиною мовою навчання на освітній програмі, зазначеною у заяві–

договорі, є англійська мова, здобувач підтверджує, що він володіє англійською мовою на 
рівні, достатньому для навчання на такій програмі. 
 

2.6. Законний представник здобувача або здобувач, який є повнолітньою особою, у разі 
завдання збитків КШЕ відшкодовує їх у повному обсязі. 

 
2.7. Законний представник (якщо він бере участь в укладанні договору) має право вимагати:  
 

навчання здобувача на рівні стандартів вищої освіти та відповідно до ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності;  
 
забезпечення дотримання своїх прав, а також прав здобувача;  
 
оприлюднення на офіційному вебсайті КШЕ, інформаційних стендах та в будь-який інший 
спосіб інформації про реалізацію своїх прав і виконання зобов’язань та необхідність 
дотримання здобувачем вимог законодавства, установчих документів та правил 
внутрішнього розпорядку КШЕ. 

 
 
3. Відповідальність сторін 
 
3.1. У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених договором, 

сторони несуть відповідальність відповідно до закону. 
 
3.2. Здобувач може бути відрахований з КШЕ з підстав, визначених статтею 46 Закону України 

«Про вищу освіту». 
 
3.3. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за договором, якщо 

порушення стали наслідком обставин непереборної сили. При цьому строк дії договору 
може бути продовжено на час дії таких обставин та їх наслідків. 

 
 
4. Інтелектуальна власність 

 
4.1. Здобувач надає КШЕ невиключну безоплатну ліцензію на використання будь-яких творів, 

що будуть створені здобувачем під час і у зв’язку із навчанням у КШЕ (включаючи будь-які 
письмові роботи, презентації, комп’ютерні програми тощо). Ця ліцензія діє на території 
усього світу та протягом усього строку дії майнових авторських прав на відповідні твори. 
 

4.2. Ліцензія, надана КШЕ згідно з пунктом 4.1, охоплює право КШЕ використовувати відповідні 
твори шляхом їх зберігання, відтворення, публічної демонстрації та публічного показу, 
подання їх до загального відома публіки таким чином, що її представники можуть здійснити 
доступ до творів з будь-якого місця і у будь-який час за їх власним вибором (зокрема 
шляхом оприлюднення у мережі Інтернет), якщо це використання пов’язане з 
провадженням освітнього процесу у КШЕ та не має на меті отримання прибутку. 
 

4.3. Згідно зі статтею 308 Цивільного кодексу України здобувач надає КШЕ дозвіл на публічний 
показ, відтворення і розповсюдження фотографій, на яких він буде зображений, якщо такі 
фотографії містять зображення здобувача під час навчання у КШЕ, участі в інших заходах 
КШЕ та/або перебуванні у загальнодоступних місцях у приміщенні КШЕ. 



 

 
 

5. Персональні дані 
 

5.1. КШЕ здійснює обробку персональних даних здобувача. Підставою для такої обробки є 
укладення цього договору, а також необхідність виконання обов’язків КШЕ, передбачених 
податковим, адміністративним законодавством, законодавством у сфері освіти, у сфері 
бухгалтерського обліку, у сфері військового обов’язку та військової служби (Закон України 
«Про захист персональних даних», статті 11(1)(3) та 11(1)(5)). 

 
5.2. КШЕ обробляє такі категорії персональних даних здобувача: прізвище, ім'я, по батькові, 

реквізити документа, що засвідчують особу, реєстраційний номер облікової картки платника 
податків, зареєстроване місце проживання, фактична адреса, контактні дані (телефон, 
електронна пошта), інформація про попередню освіту, військово-облікові дані, інформація 
про належність до пільгових категорій, візуальне зображення обличчя (фотографії). 

 
5.3. Володільцем персональних даних здобувача є КШЕ (місцезнаходження – вул. Миколи 

Шпака, 3, м. Київ, Україна, 03113, Україна). Місцезнаходження персональних даних 
здобувача збігається з місцезнаходженням КШЕ. 

 
 

6. Інші умови 
 
6.1. Договір набирає чинності з моменту підписання заяви–договору здобувачем і, у визначених 

випадках, його законним представником. 
 
6.2. У разі переведення здобувача у межах КШЕ (на іншу освітню програму, форму здобуття 

освіти, джерело фінансування тощо), договір вважається відповідно зміненим автоматично 
з моменту ухвалення КШЕ рішення про переведення. Зміна договору у таких випадках не 
потребує укладання додаткової угоди чи іншого двостороннього документа. 

 
6.3. КШЕ може час від час оновлювати зміст цього договору в односторонньому порядку шляхом 

оприлюднення нової версії публічної пропозиції на його укладання на своєму вебсайті. З 
моменту оприлюднення нової версії публічної пропозиції договір вважається автоматично 
зміненим на умовах, викладених у новій версії публічної пропозиції. Здобувач зобов’язаний 
самостійно відслідковувати відсутність/наявність нової версії публічної пропозиції на 
вебсайті КШЕ. 

 
6.4. Договір діє протягом усього строку навчання здобувача в КШЕ і припиняється 

(розривається) у разі його відрахування з КШЕ або скасування рішення про його 
зарахування до КШЕ. Припинення (розірвання) договору у таких випадках не потребує 
укладання додаткової угоди чи іншого двостороннього документа. 

 
6.5. Дія договору зупиняється у разі надання здобувачеві академічної відпустки на весь строк 

такої відпустки. 
 
 
7. 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) 30 грудня 2022 року (протокол 
№ 2, пункт 2). 
 
 
Від імені КШЕ – 
 
 
Тимофій Брік, ректор КШЕ (діє на підставі Статуту) 
 
 
 
 
  



 

ЗАЯВА–ДОГОВІР 
про навчання у Приватній установі «Університет «Київська школа економіки» 

 
____________ 2022 р.         № _____ 
 
 
І. Відомості про здобувача 
 

1.1. Повні прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

1.2. Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків 

 

1.3. Дата народження  
1.4. Місце проживання  
1.5. Контактні дані 
(телефон, електронна 
адреса) 

 

 
 
ІІ. Відомості про законного представника здобувача 
 
Заповнюється лише, якщо здобувач на момент підписання заяви–договору є неповнолітнім. 
 

2.1. Повні прізвище, ім’я, 
по батькові 

 

2.2. Реєстраційний номер 
облікової картки 
платника податків 

 

2.3. Місце проживання  
2.4. Контактні дані 
(телефон, електронна 
адреса) 

 

2.5. Родинний зв’язок 
законного представника 
із здобувачем 

 

 
 
ІІІ. Освітня програма, на яку вступає, переводиться чи поновлюється здобувач 
 

3.1. Рівень вищої освіти  
3.2. Галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація (за 
наявності) 

 

3.3. Назва освітньої 
програми 

 

3.4. Загальний обсяг 
освітньої програми 

 



 

(кредитів ЄКТС) 
3.5. Відомості про 
акредитацію освітньої 
програми 

 

3.6. Форма здобуття 
освіти 

 

3.7. Джерело 
фінансування навчання 

 

3.8. Курс, на який 
підлягає зарахуванню 
здобувач 

 

3.9. Мова (мови) 
навчання 

 

 
 
IV. Приєднання до договору 
 
Відповідно до статей 634 та 642 Цивільного кодексу України здобувач та його законний 
представник (якщо він бере участь в укладанні договору) приєднуються до договору про 
навчання на умовах, викладених у публічній пропозиції Приватної установи «Університет 
«Київська школа економіки» («КШЕ») на укладання договору про навчання (від 12 січня 2023 
року, версія Н/1.0). 
 
Для уникнення сумнівів, значення геш-функції PDF-файлу, у якому викладена публічна пропозиція, обрахованої за 
алгоритмом SHA-256, становить [наводиться геш]. 
 
Здобувач та його законний представник (якщо він бере участь в укладанні договору)  
підтверджують, що вони ознайомилися зі змістом публічної пропозиції і приймають її в цілому з 
урахуванням додаткових умов, погоджених у цій заяві–договорі. 
 
Здобувач та його законний представник (якщо він бере участь в укладанні договору)  
беззастережно запевняють, що договір не позбавляє їх прав, які вони звичайно мали, не 
виключає та не обмежує відповідальність КШЕ за порушення зобов’язання та не містить інших 
умов, явно обтяжливих для здобувача або його законного представника (якщо він бере участь в 
укладанні договору). 
 
 
V. Підписи сторін 
 
Від імені КШЕ – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
Від імені здобувача – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 
 
Від імені законного представника здобувача – 
 
 
__________________, __________________ (діє на підставі __________________) 
 


