ДОГОВІР № _&£.
про співпрацю між Університетом митної справи га фінансів
та Національним університетом «Запорізька політехніка»
м. Дніпро

«

»

9 1

2021

Університет митної справи та фінансів (надалі - УМ СФ ) в особі ректора Бочарова
ДмитраОлександровича. що діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Національний
університет «Запорізька політехніка» (далі НУ «Запорізька політехніка») в особі в.о. ректора
Яримбаша Сергія Тимофійовича, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі разом
Сторони) уклали цей договір про співпрацю (надалі - Договір) про наступне.
1. II редмет Договору
1.1 Предметом цього Договору є співпраця Сторін у сфері освітньої, наукової та науковотехнічної діяльності, розвитку інноваційних форм та методів навчально-виховного процесу,
організації спільних наукових та науково-технічних заходів як всеукраїнського, так і
міжнародного рівня, які становлять інтерес для обох Сторін.
1.2.
Правове підгрунтя співпраці Сторін складають норми чинного законодавства у
сфері освіти та науки, встановлені Конституцією України, законами України «Про освіту».
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інформацію»,
підзаконні нормативно-правові та адміністративні акти, що регулюють відносини у процесі
здійснення такої діяльності.
1.3.
Співпраця між сторонами здійснюється на принципах автономії Сторін, поєднання
освіти з наукою та практикою з метою підготовки конкурентоспроможного фахівця для
високотехнологічного та інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості,
забезпечення потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих кадрах.
1.4.
Сторони використовують можливості, сили та засоби при виконанні
взаємопов'язаних завдань у межах своєї компетенції, наданих прав і обов’ язків, взаємно та
своєчасно обмінюються інформацією з питань співпраці.
2. Напрямки співпраці між Сторонами
2.1.
Співпраця між Сторонами за Договором здійснюється за наступними напрямками:
2.1.1.
освітня діяльність;
2.1.2.
наукова та науково-технічна діяльність;
2.1.3.
організаційно-виховна діяльність.
2.2.
У сфері освітньої діяльності співробітництво Сторін передбачає:
2.2.1 Обмін інформацією щодо організації освітнього процесу та навчально-методичної
роботи Сторін та обмін на договірних засадах навчально-методичною літературою з метою
забезпечення високого рівня професійної підготовки здобувачів.
2.2.2.
Обмін досвідом викладання навчальних дисциплін і окремих лекцій з
актуальних проблем професійно орієнтованих навчальних дисциплін.
2.2.3.
Надання взаємної методичної га технічної допомоги з організації освітніх занять і
користування загальними бібліотечними фондами Сторін.
2.2.4 Організацію спільного проведення освітніх заходів, стажування працівників Сторін
та інші форми їх перепідготовки та підвищення кваліфікації на підставі додатково укладених
договорів.
2.2.5.
Установлення співробітництва на рівні інститутів, факультетів та окремих
кафедр та здійснення обміну досвідом щодо навчально-методичного забезпечення освітнього
процесу.
2.2.6.
Надання можливості взаємного ознайомлення керівництва відповідних
підрозділів та науково-педагогічних працівників з методичними документами, які забезпечують
освітній процес (навчально-методичні комплекси дисциплін, окремі методики проведення
занять тощо), навчально-методичними матеріалами з тематик, які становлять спільний інтерес.
2.3.
У сфері наукової та науково-технічної діяльності співробітництво Сторін
передбачає:
2.3.1.
Визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності зважаючи на тенденції
світової освітньої системи та тематику проведення спільних наукових та науково-технічних
досліджень.
2.3.2.
Залучення фахівців до участі в науково-комунікативних заходах (науково-

теоретичних і науково-практичних конференціях, семінарах, круглих столах), що проводять
Сторони.
2.3.3.
Інформування одна одної про проведення науково-комунікативних заходів та
сприяння участі в них наукових і науково-педагогічних працівників Сторін.
2.3.4.
Участь у роботі спеціалізованих вчених рад, організації наукових досліджень і
науково-видавничої діяльності.
2.3.5.
Організацію наукових експертиз, рецензування та обговорення дисертаційних
досліджень, монографій та науково-практичних робіт.
2.3.6.
Сприяння підготовці наукових кадрів вищої кваліфікації.
2.3.7.
Надання допомоги здобувачам вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук після відповідного погодження у підготовці дисертаційних робіт, у тому числі й
призначення (із числа висококваліфікованих науково-педагогічних і наукових кадрів Сторін),
наукових керівників.
2.3.8.
Обмін на паритетних умовах інформацією щодо результатів наукової та
науково-технічної діяльності за напрямами, що перебувають у сфері спільних інтересів Сторін.
2.3.9.
Сприяння створенню спільних авторських колективів для підготовки наукової,
навчальної та навчально-методичної літератури з проблем, що становлять взаємний інтерес
Сторін.
2.3.10.
Обмін на договірних засадах друкованою продукцією видавництв Сторін для
формування фондів бібліотек.
2.4.
У сфері організаційно-виховної діяльності співробітництво Сторін передбачає:
2.4.1.
Сприяння установленню співробітництва між органами студентського
самоврядування Сторін.
2.4.2.
Організацію та проведення спільних комунікативних заходів (диспут-семінари,
інформаційні мости, круглі столи тощо) в межах діяльності студентського самоврядування.
2.4.3.
Обмін творчими колективами художньої самодіяльності, організацію спільної
участі колективів в урочистих заходах та концертах, присвячених знаковим подіям (ювілеї,
державні свята тощо).
2.5.
Організацію та проведення спільних спортивно-оздоровчих заходів, участь
спортсменів Сторін у збірних командах. Реалізація конкретних спільних заходів, спрямованих
на виконання положень цього Договору може реалізовуватись шляхом укладання як додаткових
угод до цього Договору, так і окремих договорів.
3. Права та обов’ язки Сторін
3.1.
Сторони в установленому законодавством України порядку мають право укладати
договори, спрямовані на виконання положень цієї Угоди.
3.2.
Сторони зобов'язані створювати належні умови для реалізації спільних заходів у
сфері освітньої, наукової та науково-технічної діяльності.
3.3.
Сторони зобов’ язуються дотримуватися конфіденційності стосовно змісту та форм
їхньої співпраці. Доступність результатів спільних досліджень для третьої сторони може мати
місце лише за згодою Сторін-виконавців на визначених ними умовах.
3.4.
Усі питання, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності, створеними під час
реалізації спільних заходів за цією Угодою, регламентуються в Сторонами за взаємною згодою.
4. Дія договору
4.1.
Договір набирає чинності з моменту його підписання та скріплення печатками
Сторін.
4.2.
Строк дії цього Договору становить 5 років.
4.3.
Якщо протягом одного місяця до закінчення строку дії цього Договору жодна із
Сторін не висунула заперечень проти продовження строку його дії. Договір вважається
подовженим на той самий строк.
4.4.
Дія цього Договору може бути припинена достроково з наступних підстав:
4.4.1.
за згодою Сторін, шляхом підписання додаткової угоди;
4.4.2.
у разі реорганізації або ліквідації Сторін, якщо не визначена юридична особа, що
є правонаступником;
4.4.3.
за рішенням суду;
4.4.4.
в односторонньому порядку - у разі систематичного порушення або
невиконання іншою Стороною умов цього Договору.
4.4.5.
У разі виникнення потреби в достроковому розірванні Договору Сторона-

ініціатор, в установленому порядку, офіційним листом із вмотивованим обґрунтуванням
інформує іншу Сторону про припинення Договору.
5. Вирішення спорів
5.1.
Усі спори, що виникають із цього Договору або пов'язані з ним, вирішуються
шляхом переговорів між Сторонами.
5.2.
Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішуєтьсяв
судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.
5.3.
У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються законодавством
України.
6. Прикінцеві положення
6.1.
Усі правовідносини, що виникають із цього Договору або пов'язані із ним, у тому
числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору,
тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору,
регулюються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства України, а також
звичаями ділового обороту, які застосовуються до таких правовідносин на підставі принципів
добросовісності, розумності та справедливості.
6.2.
Якщо інше прямо не передбачено цим Договором або чинним законодавством
України, зміни до цього Договору можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка
оформлюється додатковою угодою до цього Договору.
6.3.
Зміни до цього Договору набирають чинності з моменту належного оформлення
Сторонами відповідної додаткової угоди до цього Договору, якщо інше не встановлено у самій
додатковій угоді, цьому Договорі або в чинному законодавстві України.
6.4.
У разі реорганізації Замовника або Університету обов'язки за цим Договором
переходять до правонаступника реорганізованої Сторони.
6.5.
Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та
термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову
юридичну силу, - по одному для кожної із Сторін.

6.6.
7. Реквізити сторін

