
 

УКРАЇНА 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ  ТЕХНІЧНИЙ  УНІВЕРСИТЕТ  УКРАЇНИ 

«КИЇВСЬКИЙ  ПОЛІТЕХНІЧНИЙ  ІНСТИТУТ   

імені  ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» 

НАКАЗ № ________ 
м. Київ        «___»____________20    р. 

 

Про встановлення вартості навчання на 2022/2023 навчальний рік 

 

Відповідно до ст.73 Закону України «Про вищу освіту», постанови КМУ 

від 27.08.2010 № 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними навчальними закладами, іншими установами та 

закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми 

власності», постанови КМУ від 11.03.2022 № 251 «Про зупинення в 2022 році дії 

деяких постанов Кабінету Міністрів України», наказу Міністерства освіти і 

науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України 

від 23.07.2010 №736/902/758 «Про затвердження порядків надання платних 

послуг державними та комунальними навчальними закладами», 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість навчання здобувачів вищої 

освіти першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої 

освіти – громадян України, які будуть зараховані на навчання (переведені з 

інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та поновлені на навчання) 

за кошти фізичних та юридичних осіб у 2022/2023 навчальному році згідно з 

Додатком 1 до цього наказу. 

2. Вартість навчання для здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти – громадян 

України – залишити без змін за діючими договорами, не підвищуючи її на рівень 

інфляції за 2021 рік. 

3. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість підготовки здобувачів 

ступеня доктора наук – громадян України, які будуть зараховані на підготовку за 

кошти фізичних та юридичних осіб у 2022/2023 навчальному році згідно з 

Додатком 2 до цього наказу.  

4. Встановити з 01 жовтня 2022 року вартість навчання для здобувачів 

ступеня доктора філософії – громадян України, які будуть зараховані на 

навчання (переведені з інших закладів вищої освіти, з інших спеціальностей та 

поновлені на навчання) за кошти фізичних та юридичних осіб у 2022/2023 

навчальному році, окремо за роками підготовки згідно з Додатком 3 до цього 

наказу. 



  
 

5. Збільшити вартість навчання на 2022/2023 навчальний рік для здобувачів 

ступеня доктора філософії та доктора наук – громадян України, за діючими 

договорами про надання платних освітніх послуг на офіційно визначений індекс 

інфляції за 2021 рік на 10 % з округленням до сотень гривень. 

6. Деканам факультетів/директорам навчально-наукових інститутів укласти 

в установленому порядку: 

- договори про надання освітніх послуг; 

- додаткові угоди до укладених договорів про надання освітніх послуг. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

Підстава: рішення Бюджетної комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського від 05.05.2022 р. 

 

 

Ректор Михайло ЗГУРОВСЬКИЙ 



  
 

 

Проєкт наказу вносить:      

Перший проректор  

(Голова Бюджетної комісії) _____________ Юрій ЯКИМЕНКО    

 

 

     ПОГОДЖЕНО:     

Проректор з навчальної роботи   _______ Анатолій МЕЛЬНИЧЕНКО 

 

Головний бухгалтер                       ________ Людмила СУББОТІНА 

 

Начальник ПФВ                              _________ Марина БРОНИЦЬКА 

 

Уповноважена особа з питань 

запобігання та виявлення корупції  ________ Яна ЦИМБАЛЕНКО 

 

 

Голова профкому                               ________ Михайло БЕЗУГЛИЙ 

 

Начальник юридичного 

управління                                          _________ Євген ДЕРГАЧОВ 

      

 

 

Надруковано в 1-му примірнику 

на 2-х аркушах 

 

 

Друкувала – Броницька М.В. 

тел. 204-82-61 

Розрахунок розсилки: 

 

1. Усі структурні підрозділи 

 

 


