
 
 

ДОГОВІР 

про надання освітніх послуг між вищим навчальним 

закладом та фізичною (юридичною) особою 

 

Вищий навчальний заклад „Український католицький університет” в особі ректора 

о. д-р. Б. Праха, що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець) та 

Особа, вказана в Рахунку як Замовник (далі – замовник та/або одержувач), уклали цей договір про 

таке: 
 

Предмет договору 
 

1. Предметом договору є надання освітньої послуги. 

Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів замовника здійснити надання одержувачу 

освітньої послуги, а саме: 

Послуги з довузівської підготовки (курси довузівської підготовки) з жовтня по травень поточного 

року (далі – освітня послуга). 

 
Обов’язки та права виконавця 

 
2. Виконавець зобов’язаний: 

1) надати одержувачу освітню послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством 

передбачені державні стандарти надання освітньої послуги); 

2) забезпечити дотримання прав замовника та одержувача; 

3) видати одержувачу документ про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо 

відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого 

документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для 

здобуття певного ступеня вищої освіти; 

4) інформувати одержувача 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. 

3. Виконавець має право вимагати від замовника своєчасно вносити плату за освітню послугу в 

розмірах та в порядку, встановлених цим договором та відмовитись від надання освітньої послуги у 

разі невиконання замовником його обов’язків або якщо поведінка Замовника перешкоджає Виконавцю 

належним чином виконувати обов’язки за цим Договором, а іншим одержувачам освітньої послуги її 

одержувати. 

 

Обов’язки та права замовника 
 

4. Замовник зобов’язаний: 

4.1. своєчасно вносити плату за освітню послугу в розмірах та в порядку, встановлених цим 
договором. 

4.2. Дотримуватись визначених Виконавцем обов’язків Замовника під час надання освітньої 

послуги, в тому числі але не виключно : Про візію та місію Українського католицького університету; 

Пам’ятка про цінності та ідентичність Українського католицького університету; Положення про 

духовну, громадянську й академічну свободу в Українському католицькому університеті; Етос 

Українського католицького університету та інших документів, що розташовані на офіційній веб-

сторінці Виконавця. 

 

5. Замовник має право вимагати від виконавця: 

1) надання освітньої послуги одержувачу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством 

передбачені державні стандарти надання освітньої послуги); 

2) забезпечення дотримання своїх прав, а також прав одержувача; 

3) видачі одержувачу документа про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка (якщо 

відповідно до законодавства за освітньою (науковою) програмою передбачено видачу такого 

документа) за умови виконання одержувачем навчального навантаження в обсязі, необхідному для 



 
 

здобуття певного ступеня вищої освіти; 

4) інформування одержувача 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. 

 
Обов’язки та права одержувача освітньої послуги 

 
6. Одержувач зобов’язаний дотримуватися обов’язків, передбачених статтею 63 Закону України 

“Про вищу освіту”. 

7. Одержувач має права, передбачені статтею 62 Закону України “Про вищу освіту”. 
 

Плата за надання освітніх послуг 

та порядок розрахунків 
 

8. 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 попередній календарний рік з 

обов’язковим інформуванням про це замовника. 

9. Загальна вартість освітньої послуги за весь строк навчання визначається у рахунку. 

У разі коли платна освітня послуга надається протягом кількох років, у договорі зазначається 

вартість освітньої послуги за кожний календарний рік окремо. 

10. Замовник вносить плату одноразово, до 18 жовтня поточного року включно р. 
 

Відповідальність сторін за невиконання або 

неналежне виконання зобов’язань 

 
11. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань цього договору сторони несуть 

відповідальність згідно із законом та цим договором. Виконавець не несе відповідальності за дії або 

бездіяльність Замовника, а також шкоду (збитки) заподіяну Замовником або Замовнику. У разі 

порушення Замовником обов’язків за цим Договором, приховування інформації від Виконавця яка 

могла б допомогти уникнути завданої шкоди, а також порушення прямих рекомендацій представників 

Виконавця, Виконавець має право вимагати відшкодування шкоди ( збитків), завданої Замовником 

Виконавцю, його представникам та/або майну, яке було у користуванні Виконавця та ін. 

12. За несвоєчасну оплату освітніх послуг замовник сплачує виконавцю пеню в розмірі 10% 

несплаченої суми за кожний день прострочення. 

13. У разі дострокового розірвання договору кошти, що були внесені замовником, залишаються у 

виконавця та використовуються для виконання його статутних завдань. 

 
Розірвання договору 

14. 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 змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і 

незгоди будь-якої із сторін внести зміни до договору; 

3) у разі ліквідації юридичної особи - замовника або виконавця, якщо не визначений 

правонаступник; 

4) у разі відрахування з навчального закладу одержувача згідно із законодавством; 

5) за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання однією із сторін умов 

договору. 

6) Виконавцем в односторонньому порядку, у випадку порушення Замовником зобов’язань за цим 

Договором. 

15. Виконавець виставляє Замовнику рахунок, відповідно до якого Замовник вносить плату по 

перерахунку. 



 
 

16. Якщо замовник і одержувач є однією і тою ж особою, в рахунку він вказується як Замовник. 

17. Договір вважається виконаним належним чином, а Сторони такими, що у повному обсязі 

виконали свої зобов’язання, якщо Замовник оплатив рахунок, та якщо протягом 3-х робочих днів з 

дня закінчення терміну надання освітньої послуги жодною із Сторін не було подано іншій Стороні 

письмових зауважень або заперечень щодо цього. 

20 Оплата Замовником рахунку, що виставлений Виконавцем відповідно до умов цього договору 

означає ознайомлення Замовника з умовами цього договору та прийняття Замовником його умов. 

Договір вважається укладеним з моменту отримання на рахунок Виконавця оплачених коштів. 

21. Цей договір набирає чинності з моменту його укладення і діє до повного виконання сторонами 

своїх зобов’язань. 

22. Місцезнаходження та реквізити сторін визначаються у рахунку, що виставляється 

Виконавцем. 


