
ДОГОВІР №  

про надання освітніх послуг 

м. Харків  «_____»___________ 20__ р. 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ вищий навчальний заклад 

державної форми власності Міністерства освіти і науки України в особі заступника керівника (проректора з науково-педагогічної робо-

ти) Афанасьєва Миколи Васильовича, що діє на підставі довіреності №________ від ________ року (далі – Виконавець), 

та___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

                                           (прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи яка замовляє освітню послугу) 

(далі – Одержувач), а разом – Сторони, уклали цей Договір про таке: 
 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1 Предметом Договору є надання освітньої послуги. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Одержувача здійснити 

надання освітньої послуги, а саме: одержання першого рівня вищої освіти бакалавр  
(освітня послуга) 

 
(форма навчання) 
 

 (факультет) 

 
(строк надання освітньої послуги) 

 
(шифр та назва спеціальності) 
 

 (назва спеціалізації) 
________________________________________________________240___________________________________________________________________, 

 (обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи) 
а Одержувач зобов'язується сплачувати Виконавцю вартість наданих освітніх послуг у порядку встановленому цим Договором. 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ 

2.1. Надати Одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти 

надання освітньої послуги). 

2.2. Забезпечити дотримання прав Одержувача. 

2.3. Видати Одержувачу документ про вищу освіту державного зразка за умови виконання Одержувачем навчального навантаження 

в обсязі, необхідному для здобуття певного ступеня вищої освіти. 

2.4. Інформувати Одержувача про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги за Договором, її якості та змісту, 

про права й обов'язки Сторін під час надання та отримання зазначеної послуги шляхом розміщення повідомлень на інформаційній до-

шці факультету або на сайті Виконавця. 

2.5. Надавати Одержувачу право користуватися аудиторіями, лабораторіями, обчислювальними центрами, бібліотекою, читальними 

та спортивними залами Виконавця, забезпечувати систематичну навчально-методичну допомогу при виконанні навчального плану. 

2.6. Виконавець має право: 

-  вимагати від Одержувача своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим Договором,  

-  здійснювати контроль за якістю успішності Одержувача.  

Порушення Одержувачем зобов’язань щодо терміну сплати Виконавцю послуг за Договором є підставою розірвання Виконавцем 

Договору в односторонньому порядку.  

3. ОБОВ’ЯЗКИ ТА ПРАВА ОДЕРЖУВАЧА 

3.1 Одержувач зобов'язаний дотримуватися обов'язків, передбачених статтею 63 Закону України "Про вищу освіту" та має права, 

передбачені статтею 62 Закону України "Про вищу освіту". 

3.2. Одержувач зобов'язаний дотримуватись законів України, Статуту університету, Положення про навчання студентів у Харківсь-

кому національному економічному університеті імені Семена Кузнеця за договорами з фізичними та юридичними особами, Правил 

внутрішнього розпорядку Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, Кодексу професійної етики та 

організаційної культури працівників і студентів Харківського національного економічного університету імені Семена Кузнеця, викону-

вати графік навчального процесу та вимоги навчального плану. 

3.3. Одержувач зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим договором. 

3.4. Одержувач має право вимагати від Виконавця: 

3.4.1. Надання освітньої послуги на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені державні стандарти надання 

освітньої послуги); 

3.4.2. Забезпечення дотримання своїх прав; 

3.4.3. Видачі документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо відповідно до законодавства за освітньою 

(науковою) програмою передбачено видачу такого документа) за умови виконання навчального навантаження в обсязі, необхідному 

для здобуття певного ступеня вищої освіти; 

3.4.4. Інформування про правила та вимоги щодо організації надання освітньої послуги, її якості та змісту, про його права і 

обов’язки під час надання та отримання зазначеної послуги шляхом розміщення повідомлень на інформаційній дошці факультету або 

на сайті Виконавця. 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Розмір плати за надання освітньої послуги у повному обсязі встановлюється в національній валюті, при цьому Виконавець має 

право змінювати розмір плати за навчання не частіше одного разу на рік і не більше як на офіційно визначений рівень інфляції за попе-

редній календарний рік з обов'язковим інформуванням про це Одержувача шляхом розміщення на інформаційній дошці факультету 

Одержувача або на сайті Виконавця. 

4.2. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання становить  
 

 (сума цифрами і словами) 

4.3. Порядок розрахунків за Договором встановлюється щосеместрово, способом  100% попередньої оплати за наступними строка-

ми їх внесення Одержувачем: 

4.3.1 оплата за перший семестр  поточного навчального року здійснюється до 10 вересня поточного року і становить  



_________________, без ПДВ; 

4.3.2 оплата за березень-серпень поточного навчального року здійснюється до 10 березня поточного року і становить 

________________-, без ПДВ; 

Усього 8000,00 (вісім тисяч грн. 00 коп.), без ПДВ за один навчальний рік. 

4.4. Підставою допуску Одержувача до отримання послуг за Договором, є надання Одержувачем Виконавцю оригіналу квитанції 

про оплату відповідно до термінів, встановлених підпунктами 4.3.1 та 4.3.2 п. 4.3 Договору. Відсутність підтвердження виконання Оде-

ржувачем обов’язків щодо здійснення плати за навчання у порядку та терміни, які встановлені у підпунктах п. 4.3 Договору, позбавляє 

Одержувача права на отримання послуг за Договором та надає право Виконавцю розірвати Договір з наступного дня, який слідує за 

днем встановленим у підп. 4.3.1 та 4.3.2. п. 4.3. Договору. 

4.5. За порушення термінів сплати, встановлених п. 4.3 Договору, Одержувач зобов’язаний сплатити Виконавцю пеню у порядку ві-

дповідно до п. 5.2 Договору. 

4.6. Одержувач вносить оплату до каси ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СХІДНО-УКРАЇНСЬКИЙ БАНК» 

«ГРАНТ» та його відділень у регіонах, або через інші фінансові установи. 

4.7. Усі банківські витрати, пов'язані з перерахуванням коштів за надання освітніх послуг, пов'язаних з одержанням вищої освіти на 

рівні кваліфікаційних вимог, несе Одержувач.  

4.7.1. Вказані витрати не включаються у вартість навчання за Договором. 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

5.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за Договором Сторони несуть відповідальність згідно з чинним законо-

давством та цим Договором. 

5.2. За несвоєчасну оплату освітніх послуг з порушенням умов, передбачених розділом 4 Договору, Одержувач сплачує Виконавцю 

пеню, яка обчислюється в розмірі подвійної облікової ставки НБУ, яка діє у відповідному періоді, від суми несвоєчасно виконаного 

грошового зобов'язання за кожен день прострочення виконання. 

При цьому сплата пені не звільняє Одержувача від виконання своїх обов'язків передбачених цим Договором. 

5.3. У разі дострокового розірвання Договору внаслідок порушення Виконавцем договірних зобов'язань або з ініціативи Одержува-

ча, або у разі відрахування Одержувача освітньої послуги (крім випадків, коли Одержувач відрахований у зв'язку з невиконанням обо-

в'язків, визначених статтею 63 Закону України "Про вищу освіту"), кошти, що були внесені Одержувачем як плата за надання освітньої 

послуги, повертаються йому в обсязі оплати частини послуги, не наданої на дату розірвання Договору. 

5.4. У разі дострокового розірвання Договору у зв'язку з порушенням Одержувачем договірних зобов'язань або невиконанням Оде-

ржувачем обов'язків, визначених статтею 63 Закону України "Про вищу освіту", кошти, що були внесені Одержувачем, залишаються у 

Виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань. 

5.5. За завдання збитку матеріальним цінностям Виконавця з вини Одержувача, Виконавець має право на їх відшкодування. Збитки 

при цьому підлягають відшкодуванню в повному обсязі з урахуванням ринкових цін, які існували на день завдання шкоди. 

6. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 
6.1. Договір розривається: 

1) за згодою Сторін; 

2) у разі неможливості виконання стороною Договору своїх зобов'язань у зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змі-

нили умови, встановлені Договором щодо освітньої послуги, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до Договору; 

3) у разі ліквідації юридичної особи – Виконавця, якщо не визначений правонаступник; 

4) у разі відрахування з навчального закладу Одержувача згідно із законодавством та вимог цього Договору; 

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із Сторін умов Договору. 

6.2. Дія Договору тимчасово припиняється у разі надання одержувачу освітньої послуги академічної відпустки відповідно до зако-

нодавства на весь строк такої відпустки, про що вносяться відповідні зміни до Договору. 

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Цей Договір набуває чинності з моменту підписання його Сторонами і діє до 30.06.2021 р. 

7.2. Даний Договір складено у 2-х примірниках, по одному для кожної зі Сторін. 

7.3. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться шляхом укладення додаткових угод, підписаних обома Сторонами. 

7.4. Спори та суперечки, що виникають між Сторонами при виконанні цього Договору, повинні бути урегульовані у встановленому 

законодавством порядку. 

8. ПІДПИСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

 

ВИКОНАВЕЦЬ: 

ХНЕУ ім. С.Кузнеця 

Адреса: 61166, м. Харків, ПРОСПЕКТ НАУКИ, 9-А,  

тел. 702-03-04. 

р/р 31257250101151 ДКСУ, МФО 820172, 

код ЄДРПОУ 02071211 

 

Заступник керівника (проректор з науково-педагогічної роботи) 

 

 

_____________________М.В. Афанасьєв 

      (М.П.) 

 

 

 

 

Декан   
 

ОДЕРЖУВАЧ: 

 

 

Адреса, телефон:______________________ 

 

 

Паспорт серія                 № 

Виданий 

 

ІПН                                                          

 

__________________________________(підпис) 

 

 


