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МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

ЗАБЕЗПЕЧУЄ  ВНЗ:

 Високий статус

 Конкурентоздатність на ринку освітніх послуг

 Розширення ресурсної бази  науково-технічних

досліджень

 Фінансову стійкість

Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) – складова міжнародної

діяльності, що має на меті в тому числі отримання конкретних

переваг у вигляді соціального та економічного ефекту від

реалізації освітніх та науково-технічних послуг НТУУ «КПІ»

за кордоном чи в Україні зарубіжним партнерам



ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 Дослідження регіональних ринків освітніх послуг (Африка, 

Азія, Латинська Америка, країни СНД) шляхом вивчення:

• споживчого попиту, пропозиції/конкурентного середовища

• досвіду ВНЗ інших країн для його адаптації до 

можливостей НТУУ «КПІ»

 Підготовка та постійне оновлення комерційної пропозиції КПІ 

разом з рекламно-інформаційними матеріалами

 Розробка методичного забезпечення для реалізації спільних 

освітніх проектів із зарубіжними партнерами:

• організація відділень довузівської підготовки

• організація тренінгових центрів

• реалізація спільних освітніх програм за кордоном

ФУНКЦІЇ:



ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

 Адміністративний супровід поточних діючих проектів 

співпраці (з Китаєм, Нігерією та іншими країнами)

 Активний пошук та ведення перемовин з потенційними 

іноземними партнерами щодо розвитку співпраці, її форм та 

напрямів

 Пошук освітніх тендерів для організації участі в них 

структурних підрозділів КПІ

 Систематизація освітніх пропозицій у вигляді 

короткострокових курсів для індустрії та бізнесу

ФУНКЦІЇ:



ВІДДІЛ ЗОВНІШНЬОЕКОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ДЕПАРТАМЕНТУ МІЖНАРОДНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

АЛЕ

Наша робота не має особливого сенсу 

без участі інститутів та факультетів

САМЕ ВИ

Створюєте продукт, зміст послуги, яка може

бути запропонована на міжнародному

ринку освітніх послуг



ДЛЯ ІНСТИТУТІВ ТА ФАКУЛЬТЕТІВ

СПІВПРАЦЯ З ВІДДІЛОМ ЗЕД

МОЖЕ БУТИ КОРИСНОЮ ТОМУ, ЩО:

 Ми  знаємо, ЩО краще запропонувати, ЯКИМ ЧИНОМ

і КОМУ (тобто на який  регіональний ринок  освітніх послуг)

 Можемо запропонувати конкретні шляхи розширення 

освітньої  діяльності

 Здійснити адміністративний супровід освітніх проектів 

по співпраці із зарубіжним партнером

 Ми вже маємо конкретні запити про співпрацю 

від зарубіжних партнерів

 Можемо просто проконсультувати Вас у разі необхідності 

у межах повноважень 
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TUNGHAI UNIVERSITY

ТУНГХАЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ТАЙВАНЬ

Від КПІ бажання співпрацювати виявив лише 

Факультет електроніки

ПЕРЕВАГИ СПІВПРАЦІ:

 Можливість обміну досвідом

 Конкурентні переваги освітнім програмам

 Організація та участь у спільних

науково-дослідних проектах

 Академічна мобільність та стажування

 Проведення спільних конференцій та семінарів

 Написання спільних наукових робіт з іноземними 

колегами в іноземних виданнях

А ТАКОЖ … додаткові пункти у звіті про міжнародну діяльність



8

Надійшов запит на співпрацю з  Feng Chia University 

(Тайвань) щодо можливості організації в НТУУ «КПІ» 

англомовної підготовки фахівців 

у сфері GIS (Геоінформаційні системи)

УВАГА!
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ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Вже мало просто мати 

потужну освітньо-наукову базу, 

треба вміти долати державні кордони,

відповідати глобальним вимогам 

як  економіки  в  цілому, 

так і ринку зокрема

ДАВАЙТЕ РОБИТИ ЦЕ РАЗОМ!

Відділ зовнішньоекономічної діяльності 

завжди відкритий до співпраці 

та нових пропозицій!


