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Перша складова 
інтернаціоналізації – 
міжнародні зносини і 

міжнародне 
співробітництво  



Обсяг міжнародних 
контактів 
Роки 2013 2014 2015 2016 

Загальна кількість 
міжнародних 

заходів: 
245 200 181 219 

Конференцій, 
форумів, семінарів, 

літніх шкіл  
56 56 74 106 

Візитів делегацій 189 85 107 113 
Кількість фахівців 
в складі делегацій 730 387 288 420 

виїздів 
співробітників 143 161 165 220 



Переговори з  Послами 18-ти держав 

2016 р. 
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Перемовини і 
заходи КПІ 

в сфері посилення 
ядерної безпеки 

світу 



Міжнародна кафедра 
ЮНЕСКО “Вища 
технічна освіта, 

прикладний системний 
аналіз та інформатика” 

Міністерство 
надзвичайних ситуацій 

України 

Українська 
Рада Миру 

Національний технічний  
університет України 

“Київський політехнічний 
інститут” 

ДСП “Чорнобильська АЕС” Мерія м. Славутич Українсько-Японський 
Центр при НТУУ "КПІ" 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ 
"Уроки Чорнобиля – для ядерної безпеки світу" 

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”  
National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institute” 

Квітень/April 2016 

Національна академія 
наук України 

INTERNATIONAL FORUM 
"Chernobyl's Legacy for the Nuclear Safety of the World" 



Міжнародний форум 
"Уроки Чорнобиля – для ядерної 

безпеки світу" 

22 квітня 
2016 р. 



Круглий стіл КПІ та Міненргетики 
США "Тенденції в області 

глобальної ядерної безпеки" 

6 квітня 2016 р. 



Парламентські слухання 
схвалили роль КПІ в освітній 

платформі України 
з фізичної ядерної безпеки  

16 березня 2016 р. 



Грант уряду США  
на перепідготовку з 

фізичної ядерної 
безпеки в США  

7-ми науковців ТЕФ 

червень-липень, 2016р. 

«International Nuclear Security 
Engagement Program» 



Міжнародні угоди – 
для підготовки в КПІ 

фахівців, конкуренто-
спроможних на 

сучасних глобальних 
ринках праці 



Навчально-науковий 
центр "Боінгу" та 

"Прогрестех" в КПІ (ММІ) 

Нова модель в міжнародному 
трансфері знань як компонента 

зовнішньоекономічної діяльності 

Стратегічне 
партнерство: 

президенти "Боінгу", 
"Прогрестех", КПІ 



Аналогічні підходи до співпраці з 
транснаціональними компаніями 

демонструють також: 

ІТС, ТЕФ, РТФ, ФЕЛ, ФТІ, ФІОТ 

ХТФ 

ФІОТ 
ФАКС 

ВПІ 

ІФФ 

ФТІ 

ІПСА, ФПМ, ФІОТ 



Університет 
продовжує розвивати 

нові маркетингові 
стратегії і плани 

міжнародної співпраці 



forbes.com/global2000/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.icd.kpi.ua, 
www.forea.kpi.ua 

2016 р. 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
БЮЛЕТЕНЬ №14 

Розширення співпраці 
з провідними компаніями світу 
за рейтингом FORBES − 2000 

(2016 року) 
 

Департамент міжнародного співробітництва 
Відділ зовнішньоекономічної діяльності 

З ПИТАНЬ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ 



Маркетингові пропозиції ДМС: 
вихід на нові освітні ринки в 

регіонах світу. 

На цій основі переговори з: 

Єгипет Китай Індія 

Туреччина Нігерія 

www.icd.kpi.ua, www.forea.kpi.ua 



Друга складова 
інтернаціоналізації – 

це посилення 
зовнішньоекономічної 

діяльності 



Розміщено на 
сайтах ДМС 
та Відділу 

зовнішньо-
економічної 
діяльності:  Концепція 

Програми розвитку 
зовнішньоекономічної 
діяльності НТУУ "КПІ" 

на 2017-2019 роки" 

http://icd.kpi.ua/ 

сайт  ДМС  
 

  http://forea.kpi.ua/ 

сайт ВЗЕД 



Інформаційні бюлетені з аналізом 
міжнародних ринків освітніх послуг 

в регіонах світу (10 за 2016 рік) 

http://forea.kpi.ua/ 
Відділ зовнішньоекономічної діяльності: 



Модель міжнародного трансферу 
(експорту) освітніх послуг українським 

ВНЗ за схемою франчайзингу 

Вперше серед 
університетів 

України – 
закріплено право 

на об'єкт 
інтелектуальної 

власності: 
Авторське 
свідоцтво 

№64193 від 
26.02.2016 р. 



Нові підходи в організації 
переговорів та 

співробітництва: введено 
критерій інвестиційної 
привабливості для КПІ 

міжнародних пропозицій, 
програм, моделей, рішень  



КОШТИ ВІД ЗОВНІШНЬО-
ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ЗА ВСІМА СКЛАДОВИМИ 

2008 

 
2012 

2015 

34,27 

2011 

25,76 
29,44 26,8 

 
2013 

2016 р. 

96,88 

 
 

2014 

11% від плану 
бюджету КПІ 53,27 

2016 

(млн.грн.) 



Розробити сучасну модель 
представлення послуг КПІ як товару: 

– cформувати широку комерційну 
пропозицію КПІ; 
– забезпечувати 

конкурентоспроможність на ринку 
освітніх послуг в конкретних регіонах 

світу; 
– створювати та супроводжувати 

діяльність спільних освітніх структур за 
кордоном; 



– вести аудит факторів, що визначають 
ефективність зовнішньоекономічної 

діяльності; 
– розвивати нормативно-методичний 

супровід міжнародної сфери 
університету з боку Юридичного 

управління і Управління справами; 
– на цій основі – розширити напрями 

міжнародних перемовин від імені 
університету. 



Старт проектів по 
структурно-

організаційній перебудові 
системи менеджменту 

міжнародної сфери, 
в тому числі 

зовнішньоекономічної 
діяльності 



програми “Розвиток лідерського 
потенціалу університетів України”: 
 

 «Забезпечення якості інженерної 
освіти» 

  
 «Англійська мова 
для університетів» 

Проекти 



 
 "Гарантії якості вищої технічної 
освіти для країн Східного 
                                     партнерства" 

 
за участі Португалії, Польщі, Італії, 

       Грузії, Азербайджану, України 
  

 "Зовнішньоекономічна діяльність 
як ресурс поглиблення 
інтернаціоналізації університету" 

Проекти до програми 
ERASMUS+ 



Третя складова 
інтернаціоналізації – 

діяльність по 
посиленню позицій 

університету в 
міжнародних 

рейтингах 



Завдання, що 
випливають з аналізу 
результатів участі КПІ 

в міжнародних 
рейтингах 

університетів  



% від макс. 
значення у 

лідера 

100 % 

кількість 
балів 

Результати КПІ в рейтингу QS за складовими: 

оцінка 
академічних 

експертів інших 
університетів та 
інститутів НАНУ 

оцінка роботодавців 
кількість студентів, які 

навчаються за обраними QS 
напрямами в 

інститутах/факультетах КПІ 

кількість 
цитувань 
на одного 
викладача 

іноземні 
викладачі 

іноземні 
студенти 2016 р. 

19,1 

17,5 65,9 

1,3 

2,7 
1,1 

23,0% 



Четверта складова 
інтернаціоналізації –

посилення 
міжнародної 

компоненти за всіма 
напрямами діяльності 



Міжнародні 
публікації 

Ефективність 
міжнародної 

діяльності 

Активність 
міжнародного 

співробітництва 

Активність на 
міжнародних 

ринках освітніх 
послуг 

0,003 

0,581 

0,000 

331,236 

0,000 

34,851 

2,286 

0,030 

3,439 

0,064 

Академічна 
мобільність 

РОЗРИВ СЕРЕДНІХ ПИТОМИХ ПОКАЗНИКІВ  
ПЕРШОЇ ТА ОСТАННЬОЇ "ДЕСЯТОК" КАФЕДР 

ДОСЯГАЄ ДВОХ ПОРЯДКІВ 

2016 р. 



Дякую 
за увагу ! 
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