ДОГОВІР №
про співробітництво ЗВО «Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна» та наукової установи ДУ«Інститут економіки та
прогнозування НАН України» в сфері підготовки здобувачів вищої освіти
м. Київ

від « с

х

2021 р.

Відповідно до статей 5 та 24 Закону України «Про вищу освіту» від
01.07.2014 р. № 1556-VII та на виконання пункту 10 Ліцензійних умов
провадження
освітньої діяльності закладів
освіти,
затверджених
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187, заклад
вищої освіти
Відкритий міжнародний університет розвитку людини «У країна»
(повне найменування ВНЗ)

в особі президента, Таланчука Петра Михайловича
(посада, прізвище та ініціали)

який діє на підставі

Статуту.
(назва відповідного документа)

(далі - Університет) з однієї сторони та ДУ «Інститут економіки та
прогнозування НАН України»
(повне найменування науковоїустанови )

в особі директора, академіка НАНУ Геєця Валерія Михайловича
(посада, прізвищу та ініцшли)

який діє на підставі

Статуту,
(назва відповідного документа)

(далі - Наукова установа), домовились про співробітництво у сфері
підготовки здобувачів вищої освіти.
1. Предмет договору
1.1. Сторони відповідно до умов даного Договору зобов’язуються
використовувати спільний потенціал у сфері підготовки здобувачів вищої
освіти на всіх рівнях з метою здобуття ступеня вищої освіти за узгодженими
освітньо-професійними (освітньо-науковими) програмами за спеціальностями
галузей знань 07 «Управління та адміністрування» та спеціальності 051
«Економіка».
1.2. Даний Договір є безоплатним та не покладає на Сторони жодних
фінансових зобов’язань.

2. Обов’язки та права Університету
2.1. Університет має право:
2.1.1. Розробляти та затверджувати рішенням Вченої ради власну
освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми для навчання здобувачів
вищої освіти на всіх рівнях вищої освіти за спеціальностями галузей знань 07
«Управління та адміністрування» та спеціальності 051 «Економіка»,
2.1.2. Забезпечувати проведення наукових досліджень здобувачами згідно
з їх навчальними (науковими) індивідуальними планами, здійснювати це разом
з Науковою установою.
2.1.3. Сприяти
залученню
кадрового,
матеріально-технічного
та
інформаційного ресурсів Наукової установи та Університету для забезпечення
ліцензійних вимог підготовки здобувачів вищої освіти на всіх рівнях вищої
освіти.
2.1.4. Під час ліцензування освітньої діяльності за відповідною
спеціальністю та під час акредитації відповідної освітньо-професійної
(освітньо-наукової) програм враховувати показники спільного з Науковою
установою потенціалу (зокрема показники кадрового, матеріально-технічного
та інформаційного забезпечення).
2.1.5. Користуватися послугами наукових бібліотек Наукової установи та
іншою науковою інформацією за темами наукових досліджень.
2.1.6. Залучати до складу предметних комісій при вступних іспитах
представників Наукової установи.
2.1.7. Забезпечувати спільне керівництво дослідженнями здобувачів,
та/або спільне виконання освітніх програм.
2.1.8. Надавати допомогу Науковій установі з метою досягнення цілей
цього договору.
2.2. Університет зобов’язується:
2.2.1. Надавати
матеріально-технічні,
інформаційні
ресурси
для
проведення спільних наукових досліджень, що є предметом спільної науковоосвітньої співпраці.
2.2.2. Брати на себе обов’язки по створенню умов для виконання спільних
науково-дослідних робіт і впровадженню результатів досліджень.
2.2.3. Забезпечувати Наукову установу базами для проходження практики.
3. Обов’язки та права Наукової установи
3.1. Наукова установа має право:
3.1.1. Разом з Університетом розробляти та затверджувати на Вченій раді
університету спільні освітньо-професійні (освітньо-наукові) програми для
навчання здобувачів вищої освіти всіх рівнів з метою здобуття відповідного
ступеня вищої освіти.
3.1.2. Забезпечувати проведення наукових досліджень здобувачами згідно
з їх індивідуальним навчальним (науковимО планом роботи, здійснювати це
автономно або разом з Університетом.
3.1.3. Сприяти
залученню
кадрового,
матеріально-технічного
та
інформаційного ресурсів Університету та Наукової установи для забезпечення
ліцензійних вимог підготовки здобувачів вищої освіти на всіх рівнях вищої
освіти.

3.1.4. Під час ліцензування освітньої діяльності за відповідною
спеціальністю та під час акредитації відповідної освітньо-професійної
(освітньо-наукової) програм (зокрема показники кадрового, матеріальнотехнічного та інформаційного забезпечення).
Проводити спільні з Університетом науково-дослідні роботи,
конференції, семінари.
3.1.5. За узгодженням з Університетом використовувати матеріальнотехнічну базу та інформаційні ресурси Наукової установи.
3.1.6. Користуватися послугами наукових бібліотек Університету і
іншою науковою інформацією по темам науково-досліджень.
3.1.7. Залучати, за необхідності, до складу предметних комісій при
прийомі здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні
представників Університету та для проведення спільної наукової діяльності,
та/або при спільному керівництві дослідженнями аспірантів, та/або при
спільному виконання освітньо-наукової програми.
3.1.8. Надавати допомогу Університету з метою досягнення цілей
цього договору.
3.2.
Наукова установа зобов’язується:
3.2.1. Надавати послуги наукових бібліотек для ознайомлення з
джерелами літератури за темами науково-дослідних робіт.
3.2.2. Створювати належні умови для навчання, підвищення наукової,
навчально-методичної кваліфікації здобувачів.
3.2.3. Забезпечувати Університет базами для проходження предметних
та педагогічних практик.
4. Термін та умови дії Договору
4.1. Договір укладений на необмежений термін, починає діяти з
моменту його підписання всіма сторонами.
4.2. Кожна із сторін має право розірвати цей договір шляхом
письмового повідомлення не пізніше ніж за 3 (три) місяці до його
розірвання.
4.3. Договір може бути змінений за погодженням усіх сторін шляхом
підписання додаткового договору.
4.4. Додатковий договір та додатки до цього договору є його
невід’ємною частиною і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у
письмовій формі, підписані сторонами та скріплені їх печатками.

5. Відповідальність сторін за невиконання зобов’язань
За невиконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть
відповідальність згідно з законодавством та цим Договором.

6. Припинення дії Договору
6.1. Дія Договору припиняється:
- за взаємною згодою сторін;
- у разі ліквідації як юридичної особи однієї зі сторін Договору;
- за рішенням суду у разі порушення або невиконання умов цього
Договору;
- якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у
зв'язку з прийняттям нормативно-правових актів, що змінили умови,
встановлені Договором щодо освітньої-наукової діяльності, і, при цьому, будьяка із сторін не погоджується на внесення змін до Договору.
7. Прикінцеві положення
7.1. Договір складений у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну
силу, по одному для кожної сторони.
7.2. У договір можуть бути внесені зміни і доповнення у будь-який час по
взаємній домовленості Сторін. Зміни та доповнення до цього договору чинні
тільки у тому випадку, якщо вони зроблені у письмовій формі та підписані
сторонами.
8. Юридичні адреси сторін
8.1. Юридичні адреси і банківські реквізити сторін:
Відкритий
міжнародний
університет
Розвитку
людини
«У країна»:
03115, м. Київ,
вул. Львівська, 23
р/р ІВАН СА
753206490000026002052708566
Банк АТ КБ «Приватбанк»
МФО 320649
Код ЄДРПОУ 30373644
тел: (067) 503-64-52

ДУ «Інститут
економіки
прогнозування НАН України»
01011, м. Київ,
вул. Панаса Мирного, 26
р/р ІВАИ ИА
898201720313221002201003952
Банк Державна казначейська служба
України, м.Київ
Код ЄДРПОУ 25199155
тел: (044) 290-12-34
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