
договIр
про спiвробiтництво

Ху КА!,IЦ,20Z l( 11> сiчня 2021 року

,.Щержавна наукова установа <Киiвський академiчний унiверси:гет> в особi

директора Олександра Анатолiйовича Кордока, що дiе на пiдставi Положення, з

однiеi сторони i Iнституг математики НацiональноТ академii наук Украi'ни в особi в.о.

дирекгора Олександри Вirсторiвни Акгонюк, що дiе на пiдставi Статуry, з iншоТ

сторони (далi при вживаннi разом - Сторони), з метою забезпечення розвитку
науковоТ освiти в YKpaiHi за моделлю поеднанЕя освiти, науки та iнновацiй,
пiдготовки висококвалiфiкованшl HayKoBI,о( кадрiв дJIя наукових установ, зашrадiв
вищоi освiти та наукоемних га.llузей виробництва, а також для сприJIння irгеграцii
Украiни у свiтовий освiтньо-науковий простiр, на пiдставi Законiв Украihи <Про

наукову та науково-технiчrry дiяльнiсть> та <<Про вищу ocBiry>>, РозпорядженнrI
Кабiнчгу MiHicTpiB УrqраiЪи Nч 962-р вiд 14 грудня 2016р. <Про угворення державноi
науковоТ установи <КиiЪський академiчний унiверситет> (iз змiнами згiдно
Розпорядження КМ Nэ 555-р вiд 17.07.2019), спiльного Наказу МОН та НАН УкраiЪи
Ng б3З1180 вiд24.04.2017 <Про утворення державноi науковоТ установи <КиIвський
академiчний yHiBepcиTeTD та РозпорядженЕя Президii EIAH Уl9аiЪи Ns 640 вiд
15.11.2018 <Про забезпечення ocBiTHboi дiяльностi КиiЪського академiчного

унiверсrrгетуD укJIаJIи цей rЩоговiр про наступне.

1. IIрЕдмЕт договору

1.1. Предметом .Щоговору е спiвробiтництво в га-пузi освiти, науки, та
iнновацiйноТ дiяльностi, що становить взаемний irrгерес.

2. НАПРЯМИ СПIВРОБIТНИЦТВА

У рамках реа-lliзацii ,Щоговору та на ocHoBi переваг наукових i ocBiTHix
потенцiалiв CTopiH, Сторони здiйсrпоють наступнi види спiвробiтницгва:
2.1 OcBiTшbo-HayKoBa дiяльпiсть:

- нчLпагодженIш та проведення спiльноТ пiдготовки сгlецiалiстiв на другому
(магiстерському) та третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвrrях освiти;

- створення i реалiзацiя спiльнюс освiтньо-наукових процрам;

- обмiн викпадачами CTopiH дtя проведеншI лекцiй та практrшнLD( заIuIть з

узгодженоi Сторонами тематики;



- забезпечення можJIивостi спiльного використання гlримiщень, матерiально-
технiчноТ бази та обладнання CTopiH дJuI органiзацii освiтньо-наукового процесу та
виконаЕIuI ocBiTHix та наукових проекriв;

- спiльна пiдготовка i видання навчальних i методичних посiбникiв, у тому
числi електронних з ypaxyBaHIuIM дOцримання црав iкгелекryальноi в.пасностi aBTopiB

i CTopiH;

- розробка дистанцiйних ocBiTHix платформ та методологiй;
- проведення спiльних шкiл дJuI студентiв, аспiраrrтiв i молодих вчених, та

науково-методиIIнID( конференцiй;
- органiзацiя пiдвищенIuI лсвалiфiкацii вишадачiв та здобувачiв вищоТ освiти

CTopiH шIпяхом вза€мних стalкувань та органiзацiТ академiчноТ мобiльностi.
2.2 Науково-дослhна дiяльнiсть:

- спiльне проведеншI наукових дослiджень та спiльне використання отриманих

результатiв;
- формуваншI наукових колекгивiв з метою проведеншI мiждисцигrлiнарних

передових дослiджень,
- виконання державних та мiжнароднLD( наукових проектiв;
- органiзацiя мiжнародних наукових конференцiй та симпозiумiв;
- забезпеченш{ умов для використанш{ науково-педагогiчним та студеЕtським

контингентом матерiально-технiчноТ бази та обладнання CTopiH при проведеннi
наукових дослiджень.
2.3 Iнновацiйна дiяльпiсть:

- проведенtul заходiв, спрямованих на розширенrrя обсягiв фундаментаJIьних,
пошукових i прикпадних дослiджень, що мilють iнновацiйну спрямованiсть;

- проведенЕя маркетингових дослiджень дJIя виrIвлення можJIивих замовникiв i
споживачiв наукосмноТ продукцii CTopiH у вiдповiдностi з окремими угодами;

- формуванЕя списку наукових розробок CTopiH з акryаJIьних напрямiв, що
мають перспективи комерцiйного впровадженнrI.

2. АСПЕКТИ СПIВРОБIТНИЦТВА

3.1. Сторони здiйснюють спiвробiтництво на принципах piBHocTi, взаемноТ

вигоди та взаемного дотриманIIJI домовленостей.
З.2. М реа.lliзацii предмета ,.Щоговору Сторони можугь створювати спiльнi

ocBiTнbo-HayKoBi та HayKoBi пiдроздiли.
З.3. Створення спiльних пiдроздiлiв та спiльне використаЕня примiщень,

матерiально-технiчноТ бази i обладнання CTopiH реryJIюеться спiльними нак}зами.
З.4. Фiнансовi взаемовiдносини Сторiп узгоджуються при плаrryваннi i

органiзацii конкрсгних заходiв IIIJuIxoM укJIаденЕя окремих договорiв.



4. прАвА тА оБов,язки cToPIH

4.1. Вiдносини мiж Сторонами вiдповiдно до Договору не повиннi i не будlть
вва)катись спiльною дiяльнiстю, яка передбачае об'еднання ix майна, акгивiв,
передачу боргiв або зобов'язань.

4.2. Сторони беругь на себе зобов'язаншI щодо проведенЕя ocBiTHbo-HayKoBoi

дiяльностi з пiдготовки спецiа.шiстiв на другому (магiстерському) та третьому
(ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвнях освiти, проведеннi спiльноТ науково-дослiдноi та
iнновацiйноi дiяльностi з використанtшм необхiдноТ матерiа.пьно-технiчноi бази,

аудиторноi, лабораторноТ та виробничоi бази обох CTopiH за рахунок власних коштiв
CTopiH.

4.3.Сторони з ypaxyвaнIшM взаемних iHTepeciB погоджують графiки спiльного
використання матерiаrrьно-технiчноi, аудиторноi лабораторноi та виробничоТ бази
обох CTopiH аби забезпечити безперервну реа.тliзацiю освiтrъо-науковID( програм
пiдготовки спецiалiстiв, проведеншI науково-дослiдноi та iнновацiйноi дiяльностi.
Сторони сприяють створенню сприlIтливих умов дJIя виконання навчЕlJIьних планiв
вчасно та в повному обсязi.

4.4. Сторони зобов'язуються (в межах компетенцii та наданих повновiDкеrъ):
а) лотримуватися вимог конфiденцiйностi щодо цроведення робiт i спiвпрацi;
б) надавати одна однiй, при необхiдностi, методологiчну, технiчну, нормативну

або iншу допомоry;
в) своечасно iнформувати одна одrry про змiни вимог, умов i порядку

проведенЕя робiт, якi плаrrуоться i можуть вIIлинути на ефекгивнiсть цроведеншI
спiльних робiт.

4.5. Виконання зобов'язань за,Щоговором не повинно шкодити iHTepecaM CTopiH
i здiйсшоеться з дотриманЕям вимог законодавства Уr9аiни.

5. TEPMIH лi договору
5.1. ,,Щоговiр набирае чинностi з дати його пiдписаншI i дiе на весь час, протягом

якого Сторони зttлишатимугься зацiкавленими у продовженнi спiвробiтницгва.
5.2. Щоговiр може буги розiрваний за взаемною згодою CTopiH.
5.3. Кожна iз CTopiH мае право в односторонньому порядку припинити дiю

,Щоговору з обов'язковим письмовим повiдомленЕям iншоi Сторони за 90 (дев'яносто)

днiв до дати розiрвання .Щоговору та за умови дотриманшI прав та iкгересiв осiб, якi
навчаються за спiльними освiтньо-науковими програмами на другому
(магiстерському) та третьому (ocBiTHbo-HayKoBoMy) рiвнях освiти.

б. IHшI умови
б.1. Щоговiр укrrалено в двох примiрниках (по одному дIя кожноi Сторони), якi

мilють однакову юридичну силу.



6.2. ,.Щоговiр с перелумовою i пiдставою для укJIадешш договорiв i додатковlоl
угод щодо робiт, якi вимагають фiнансових, матерiальних або iнших умов, не

гtередбачених.Щоговором.

6.З. Спiвгrраця CTopiH не обмежуеться fоговором i можс буги розширена в

буль-який момент за згодою CTopiH.
6.4. При виконаннi,Щоговору може з'явrгшся необхiднiсть введення додаткових

умов, якi повиннi визначатися додатковими угодами до,Щоговору.
6.5. Змiни та доповненIuI до ,Щоговору е його невiд'емною частиною i мають

юридичIry силу в разi, якщо вони виктrаденi у письмовiй формi, пiдписанi

уповновtDкеними на те представниками CTopiH та скрiпленi ix печатками.
6.6. Умови ,Щоговору поширюються не тiльки на Сторони, itле i на ix

правонаступникiв.
б.7. .Щоговiр не покпадае на Сторони фiнаноових зобов'язань та не передбачае

розрахунки мiж Сторонами.
6.8. Вiдrrовiдно до Закону УIqpаiЪи <Про захист персонаJIьних даЕих> вiд

01.06.2010 р. М 229'|-УТ (iз змiнами) Сторони пiдтверджують свою згоду про обробку
персонarльнIa>( даних у зв'язку з виконанrrям,Щоговору.

6.9. Сторони гараЕryють, що буль-якi персонаJIьнi данi, що передаються iншiй
CTopoHi, обробляються вiдповiдно до вимог чинного законодавства Украihи у сферi
захисту персон€rльних даних та обробляються iншою Стороною викJIючно у зв'язку з

виконанням .Щоговору. ,Щосryп TpeTiM особам до персонtulьних даних надаеться лише

у випадках, прямо передбаченшх tIинним законодавством УкраiЪи.

7. вирIшЕння спорIв
У разi виникненlrя розбiжностей щодо тJIумачення або використitння положень

.Щоговору, Сторони будугь вирiшувати iх шляхом переговорiв i консультацiй.

8.РЕКВIЗИТИ ТА ПЦПИСИ CTOPIH

,Щержавна шаукова устапова
<<Itиiвський академiчнпй
унiверситет>>
б-р. Акад. Вернадського, 36, Киiв,
0З142, YKpaiHa
Код еlРПОУ 19477816
тел./факс (044) 424-30-25
e-mail:

Iпститут математики НАН Украihп
вул. Терещенкiвська, 3, Киiв, 01024,
YKpaiHa
Код СДРПОУ 054|7207
тел./факс (044) 2З45150, 2З52010
e-mail : institute@imath.kiev.ua
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