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УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

“КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ” 

НАКАЗ № 3-28 
 

м. Київ        «11»_____02_____2015 р. 

 

 

Про затвердження Положення про зовнішньоекономічну діяльність в 

Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

На забезпечення реалізації «Стратегії розвитку міжнародної діяльності 

НТУУ "КПІ" на період 2012-2020 роки» та з метою оптимізації роботи 

університету, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Положення про зовнішньоекономічну діяльність в 

Національному технічному університеті України «Київський 

політехнічний інститут» (додаток № 1). 

2. Керівнику Департаменту міжнародного співробітництва та керівникам 

підрозділів НТУУ «КПІ» у своїй діяльності, пов’язаній з організацією 

зовнішньоекономічної діяльності, дотримуватись Положення про 

зовнішньоекономічну діяльність в Національному технічному 

університеті України «Київський політехнічний інститут». 

3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора С.І. Сидоренка. 

 

 

 

Ректор                                                  М.З. Згуровський 
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Проект наказу вносить: 

Керуючий справами  

_____________Я.Ю. Цимбаленко 

 

УЗГОДЖЕНО: 

Перший проректор 

________________Ю.І. Якименко 

Проректор 

________________C.І. Сидоренко 

Начальник ДЕФ – 

головний бухгалтер 

________________Л.Г. Субботіна 

Помічник ректора з режиму 

_______________В.І. Дмитренко 

Юрисконсульт 

_______________ 

 

Надруковано у 1 прим. 

На 1 аркуші 

Друкувала – Є.О. Довгопол 

тел. 454-91-99 

 

Список розсилки: 

департамент економіки і фінансів, 

департамент міжнародного 

співробітництва, управління 

справами, юридичне управління 
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Додаток 1 до наказу 

від _____________ 2015 року 

№____________ 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про зовнішньоекономічну діяльність в 

Національному технічному університеті України 

«Київський політехнічний інститут» 

 

Положення про зовнішньоекономічну діяльність в Національному 

технічному університеті України «Київський політехнічний інститут» (далі - 

Положення) розроблено відповідно до Статуту Національного технічного 

університету України «Київський політехнічний інститут» (далі – 

НТУУ «КПІ») та на підставі статті 76 Закону України «Про вищу освіту». 

Цим Положенням визначено, що зовнішньоекономічна діяльність 

НТУУ «КПІ» провадиться відповідно до чинного законодавства України 

(Закони України «Про зовнішньоекономічну діяльність», «Про режим 

іноземного інвестування», «Про трансфер технологій», «Про інноваційну 

діяльність», «Про наукові парки» тощо) шляхом укладання договорів з 

юридичними та фізичними особами.  

1. Поняття зовнішньоекономічної діяльності 

Згідно із Законом України "Про зовнішньоекономічну діяльність" 

зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – це діяльність суб'єктів 

господарської діяльності України та іноземних суб'єктів господарської 

діяльності, побудована на взаємовідносинах між ними, що має місце як на 

території України, так і за її межами.  

Зокрема, зовнішньоекономічна діяльність НТУУ «КПІ» – це сфера 

господарської діяльності, пов’язана з міжнародною виробничою і науково-

технічною кооперацією, експортом та імпортом продукції та послуг, в т.ч. – в 

сфері освіти, а також трансфером технологій, розширенням міжнародного 

науково-технічного співробітництва у цій сфері. Таким чином, 

зовнішньоекономічна діяльність НТУУ «КПІ» є складовою основної 

діяльності, а отже взаємопов’язаною з нею; водночас зовнішньоекономічна 

діяльність має суттєву специфіку, яка полягає у тому, що здійснюється на 

міжнародному рівні у взаємозв’язку з суб’єктами господарювання інших 

країн.  

Координацію зовнішньоекономічної діяльності в НТУУ «КПІ» здійснює 

Департамент міжнародного співробітництва. 
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2. Мета та принципи зовнішньоекономічної діяльності 

Метою ЗЕД в НТУУ «КПІ» є: 

– просування на міжнародний ринок науково-технічних розробок, 

виконаних в університеті, надання послуг в сфері освіти, в т.ч. – платних, 

підготовки кадрів, в т.ч. вищої кваліфікації, і на цій основі залучення коштів, 

обладнання від іноземних партнерів для забезпечення життєдіяльності, 

розвитку як підрозділів, так і університету в цілому; 

– участь в міжнародних проектах, програмах; 

– залучення іноземних інвестицій; укладання та виконання угод про 

співробітництво із закордонними університетами, фірмами, фондами та 

іншими організаціями на проведення досліджень і розробок; 

– сприяння міжнародній кооперації підрозділів, університету як у сфері 

науки, освіти, так і в господарській діяльності;  

– міжнародний трансфер технологій та освітніх послуг, здійснення 

маркетингу, організація та участь у міжнародних наукових та науково-

практичних конференціях, виставках, семінарах, симпозіумах тощо; 

– посилення міжнародного науково-технічного співробітництва, участь в 

проектах з міжнародної технічної допомоги; 

– сприяння проектам з отримання гуманітарної та благодійної допомоги 

на розвиток освітнього, наукового та культурного напрямів діяльності 

університету; 

– поширення інформації та створення позитивного іміджу НТУУ «КПІ» 

в світовому науково-технічному та економічному середовищі; 

– забезпечення ефективного використання науково-технічного та 

інтелектуального потенціалу НТУУ «КПІ» за кордоном, технологічного 

виробництва продукції, охорони майнових прав на вітчизняні технології 

та/або їх використання, розширення міжнародного науково-технічного 

співробітництва у цій сфері; 

– створення спільних міжнародних структур, в т.ч. на базі НТУУ "КПІ", 

відокремлених структурних підрозділів, в т.ч. – за кордоном. 

3. Учасники зовнішньоекономічної діяльності 

Учасниками зовнішньоекономічної діяльності в НТУУ «КПІ» є: 

– наукові, науково-педагогічні та педагогічні працівники, здобувачі 

вищої освіти та інші особи, які навчаються в НТУУ «КПІ», фахівці-практики, 

які залучаються до освітнього процесу на освітньо-професійних програмах, 

інші працівники вищих навчальних закладів;  

– лабораторії, кафедри, факультети, інститути, центри, інші структурні 

підрозділи університету, тимчасово створені колективи; 

– департаменти, відділи, ректорат тощо; 
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ЗЕД здійснюється на підставі договорів, контрактів, угод тощо, які як 

правило укладаються відповідно до Положення про порядок ведення 

договірної роботи в НТУУ «КПІ». 

4. Основними видами зовнішньоекономічної діяльності 

НТУУ «КПІ» є: 

– провадження освітньої діяльності, післядипломна підготовка та 

підвищення кваліфікації фахівців, а також підготовка наукових кадрів, 

здобувачів наукових ступенів для іноземних держав; 

– організація підготовки здобувачів вищої освіти за спільними 

міжнародними програмами; 

– направлення здобувачів вищої освіти на навчання та здобувачів 

наукових ступенів на стажування за кордон; 

– проведення спільних наукових досліджень; 

– здійснення науково-дослідної діяльності за міжнародними проектами, 

програмами, грантами; 

– виконання науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт за 

замовленням іноземних юридичних та фізичних осіб; 

– створення спільних з іноземними партнерами структурних підрозділів 

та юридичних осіб; 

– організація та проведення міжнародних виставок, конференцій, 

симпозіумів, семінарів тощо;  

– проведення операцій з іноземною валютою згідно із законодавством 

України; 

– укладання договорів, контрактів, угод тощо з іноземними партнерами; 

– проведення експортно-імпортних операцій для навчальних, наукових, 

господарських потреб та інших потреб університету згідно законодавства 

України; 

– здійснення міжнародного інвестиційного співробітництва; 

– здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності, 

передбачених чинним законодавством України.  

5. Здійснення зовнішньоекономічної діяльності 

Зовнішньоекономічна діяльність в НТУУ «КПІ» здійснюється всіма 

учасниками ЗЕД та координується Департаментом міжнародного 

співробітництва. 

6. Використання ресурсів (фінансів, обладнання, інше) 

Валютні та матеріальні надходження від зовнішньоекономічної 

діяльності НТУУ «КПІ» використовуються для забезпечення виконання 

статутних завдань університету. 


