
Механізми та форми

співпраці з іноземними

партнерами: комерційна

пропозиція



ІНФОРМАЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ

 ІНФОРМАЦІЙНІ ПАКЕТИ

• КПІ ім. Ігоря Сікорського

• ФАКУЛЬТЕТИ/ ІНСТИТУТИ

 КОМЕРЦІЙНА ПРОПОЗИЦІЯ

• Загальна

• Для компаній



Що таке Комерційна пропозиція 

університету (КП)?

пропозиція партнерства, 
довгострокового 
співробітництва в освітньо-
науковій сфері 

Характерні риси
 Конкретні формулювання

 Невеликий обсяг

Обґрунтування переваг для партнера

 Фактична інформація



forea.kpi.ua

Де знайти?











Що складає зміст КП?

 ПРОФІЛЬ УНІВЕРСИТЕТУ

 ОБҐРУНТУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

 МЕТА СПІВРОБІТНИЦТВА

 МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА

 НАПРЯМКИ СПІВРОБІТНИЦТВА



ЯКИЙ МЕХАНІЗМ РЕАЛІЗАЦІЇ СПІВРОБІТНИЦТВА?

 спільні освітні проекти по типу франшизи з 

передачею права на продаж освітніх послуг КПІ 

ім. Ігоря Сікорського

 бакалаврські і магістерські програми (подвійні 

дипломи), а також освітніх програм типу «1 + 1»,  

«2 + 2», «3 + 1»

 Ph.D. за схемою спільного наукового керівництва з 

подвійним захистом дисертації

 підвищення кваліфікації адміністративного та 

викладацького складу навчальних закладів

 корпоративна освіта  

 окремі освітні курси



ПРОЕКТНО-ОРІЄНТОВАНИЙ

ПІДХІД

- СПІЛЬНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЕКТ БЕЗ СТВОРЕННЯ ОКРЕМИХ

ЮРИДИЧНИХ ОСІБ ТА ВИДІЛЕННЯ ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ

ПІДРОЗДІЛІВ СТОРІН-ПАРТНЕРІВ

Зміст проектної діяльності розділено на:

 навчально-методичну складову

 адміністративно-організаційний супровід

 планово-фінансову діяльність



ЩО МИ ПРОПОНУЄМО КОМПАНІЯМ?

НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

 Освітні послуги

 Наукова сфера

 Додаткові супутні сервіси



Освітня сфера
 Спільні тренінгові центри перепідготовки та підвищення

кваліфікації фахівців компаній

 Партнерство в спільних освітніх проектах

 Окремі освітні програми і курси

 Корпоративна освіта

 Спільна підготовка і видання навчальних і методичних
посібників

 Спільні роботи з розробки дистанційних освітніх
технологій

 Проведення спільних науково-методичних конференцій

 Стажування в компанії

 Організація літніх шкіл

 Консультаційний супровід поточної діяльності компаній



Наукова сфера

 Спільне фінансування наукових 
проектів

 Партнерство в публікаціях

 Участь в науково-дослідних 
грантах

 Створення лабораторій / 
демонстраційних класів компаній



Додаткові супутні сервіси

комерційне освоєння результатів наукових 

досліджень

проведення маркетингових досліджень для 

виявлення можливих замовників і споживачів 

наукомісткої продукції компаній

підбір кадрів для підприємств з числа 

кращих студентів університету

проведення конкурсів, програм і грантів, 

оголошених компаніями



Ви маєте цікаві пропозиції? 

forea@kpi.ua

236-62-81

к.1, каб. 171-3



Дякую за увагу!


