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,]; кэб/є:; Лід?!
інститут тепекомуіііканіи і глопвльііого іііформац ного простору аніонадвііоі
вкадеміі наук України ( .нн ва текстом , Сторона 1), в особі директора Трофнм-іука
Олександри Миквднповина, що діє на нінсіані сіаіуіу. а оціііс сторони, і Державний
вищин навчальний заклад «Київський наніонвльііиіі скономічини уі всрситст імені
Вадима Гетьмана» (далі . Сторона 2), в особі ректорів Лук'яненка Дмпїра
Григоровича, що діє на підставі Статуту, : другої Сторони, а разом іменовані Сторони.
уклвінт цей договір про співробітіпівтво (далі , договір) про наступне.

І.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
и. Сторони вс гдновіноіоть між собою довгострокові відношення співробітнинтва і

негоіо підвищення ефективності та забезпечення оптимальних ре'зі'
'

згідно питань. що відповідають іхінм статутним завданням.
11. Сторони будуть ідіисіповнтп співробітництво тв наступними напрнмками:
. провсдсннн овііаионноі та виробничої нраіоик для студентів, що є невід'ємною

єкпановоіо частиною навчального процесу підготовки бакатаврів, спецішііс' в, магістрів,
докторів філософи;

- лопомош в проведенні спільних науково-скспсримснтшьних досліджень, зборі
інформшіі та матеріалів для написання бакалцврсвких. иаіістерських та аспірвнтсвких
робіт;

- участь у розробці освітньоніауковнх підготовки докторів Філософ
спеціальності 122 «Комп'ютерні нау и»,

. робота над спільними дослідницькими проектами:

. спільні публікаціі (теаи доповідей, наукові статті у вітнивпиних та закордонних
виданнях, патенти та монографію.

- абмін пвуковоіо та науковотмстпднчною літературою, проведення наукових
консупьтац

. воавмне запрпшешія представників обох сторін на конференции
наукові синпоаі ни;

- спільна участь в прганізаціі іа проведенні наукових конференцій та сивноііуадів.
- допомога у підготовці наукових кадрів:
- провсдсвпл педагпґічно гіракіики діти аспірантів, ідо с іісвідісмііоіо оіоівдовоіо

частиною напчштьною процесу підготовки здобувачів виціо освіти вгупеви доктора
філосафи:

- можливість користування ііатеріаііьноетехні-інини банани обох Сторін, що дасть
можливість кращої підготовки наукових квдрів;

. проведення спжуишіь. тренівіів (виробничих іехнопоі чних, наукових і

навчальних ,

. акадсмічпа мобільність здобувзчів нищоі освіти ооох Сторін. що є дісвиіі
іпсгруменіон оірииаівія кращих рсоультат-ів навнанни-

- академічна мобніьнісіь наукових, науково-педагогічних працівників.
професіппаліп а ГшІуЗ! інфпрмпційних техпмпгій шія участі в освітньому процесі та
проведенні наукових досліджень.

І.3 При необхідності можливс співробітництво в інших напрямках, яке буде
ідіиспіоватися цштхои підписання додаткових угод до нього потвору,

і 44 Сторони тасвіднуіотв нрагііенніі ніоцо коректноі о плідноі о співробіінинінв, якс
грунтується на вваєнній повазі ввасиовпіоді то усвідомленості ввгоиості проблем, на
вирішення яких воно спрлноване.

І.Б. Співробітництво аі Огорони 2 зніисніоєіься на бані Нав-іаіівно-наукового
шсгиґу'іу «Інсц'и'іуі інформаційних технологій в еконоиіпі державного виіцоіо

зі

Семінари,



навчальною чпклшту «Ки нськи націонщьний економічний університет імені Вашими

Гиьманаи

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН
21. Сторони не несуть відповілапьності за зобов'язання одна одноі якщо вони не

пов'язані зі вдійсненням діяльності, передбаченої договором
2.1 І.Кожна зі Сторін приймає на себе зобпи'язщ-Інв. :
2.12.Дптримувшися вимог щодо використання переданоі інформації та у рад

пред янлення вимог о про конфідендіинісгь дотримуватися відповідно-і угоди.
2.1.3. у разі тримання однією зі сторін продуктів інтелектуальноі внаснос і на які

поширюються авторсь і права іиніоі сторони. не викорисіовуваіи іх боя ягоди автора >|

професі н або комерційп' діяльності.
21. Сторони зашишвють за собою право участі у наукових конкурсах я метоіо

отримання грантів на дослідягсння та гемоіо договору, у т.ч. право на спільну участь.
23. Усі непередбачені питання. які поп'язші в виконанням Цвет договору.

вирішуються шляхом перемовин Сторін та, гірн потребі. ,клвданням відповідних
додаткових уґод.

3. ФІНАНСОВІ ЗОБОВ'ЯЗАШ
З.І. Якщо інше не буде вирішено Сторонами, цей договір не породжує Жодних

4|ііншісових зобов'язань жодноі зі Сторін перед інніоіо.
з 2. Кожна Сторона постимо своі власні витрати та видатки, пов'язані з виконанням

цього договору
33. Жодне положення вьоіо договору не буде тлуманигися як підстава для

створення іоридичних нрав чи зобов'язань для Сторін.

4. твгмш ДІЇДОГОВОРУ
4 1. Цей договір укладасгься строком на 5 (п'ять) років і набуває чинності 1. момснту

його підписання.
4 2. За погодженням Сі-ор термін дії цього договору може бути продовженим на

іих самих або інших, погоджених Сторонами, умовах.
43. у разі відсутності письмової ааііви Сторін про прийняття або зміну умов цього

договору після закінчення ісрміну його дії, він вважатимсгься продовженим на той ікс
термін і на тих Самих умовах, які передбачені дим договором.

м. Сторона. яка мас намір припинити дііо договору до обумовлено дати терміну
д договору, повинна повідомиіи про всй намір іншу Сторону письмово не пізніше ніж до
3 місяці до дати припинення дн договору

54 ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ стопи ТА ОБСТАВИІШ НЕПЕРЕБОРНОЇ сили
5.1. У випадку порушення своіх зобпп'язаш. ва ним договором сіорони несуть

відповідшы-Іість визначену дим договором га законодавствпм. Порушеннян вооов-явання
о його невиконання або непшісжііс виконання, тобто виконання а порушенням умов,
визначених змісіом забов”язпннп.

5. . Сторони нссугі. відповідальність ва виконання умов договору відповідно до
ваконодавства Украина.

57. Сторони не несуть відповідальність за порушення своїх зобов'язань за ним
договором якщо воно сталося не' вини. Сторона вважається нс винуватдіо. якщо вона
доведе шо вжила всіх залежних від неі заходів для належного виконання вооов язання.

5. . Жодна із Сюрін ііе несе відповідальність за нсвиконання чи неналежне
виконання своїх аобовязань по цьому договору, якщо не невиконання чи неналежне
виконання зумввлені дісіо обставин непереборної сили (форс-мажсрних обсіавин)
Сторона, для яко склались форсемджарш обставини, зобов'язана не піанішс ; календарних
днів з дати настання таких обставин повідомити у письмовій формі іншу Сторону.



55. Фвкт поетвння обпавии непереоорно-і сили повинен підтверджуватися
довідвоіо Торгово-промиоловоі палати України.

6, АНТИКОРУПЩЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ
(т.і. с рони зобов'язуються забезпечши повіту відповідність свого персоналу

вимогьод дн іикорунііійноі о законодавство Укрв'іни.
62. С'юрони погоджуються не одіисіновнти. прямо чи опосередковано, жадних

ґрошових ниііііді, передані манна, иоддиня псрспаґ, пільг, гіооііуі. нематеріальних ак ивін.
будьтякоі інніоі вигоди нематеріального чи ііс грошового хараперу бев Заки-іних нв те
відомо з неіоіо чинити вплив на рішення іньпоі Сторони чи іі службоних осіб в тим, щоб
отримати будьвку нигоду ооо перепад

оз. Кожии із Сіоріи цього договору відмовляться нід сіимуіиовннни будитлким
типом прнцінііиків нішоі Сторони. в тому числі нніяиом Надання іроіііових сум. подарунків,
безопііаіноіо иикондннл на х адрссу робіт (послуг) іа іншими, не ііойменованими у цьому
нункн способами, що ставить ираііівиико н певну Залежність і спрямоввного ня
зцбезпеченнл виконані-ія ііим працівником будінтиких дій на користь стимуяюіоноі иого
сіорони.

б.д. у ролі виникнення у Сторони підозри про те. що відоудосв чи може відбутися
порушення умов цього розділу, відповідна Сторона зобов'язана нонідклшьно повідомити
про це ііішу Сторону в письмовій формі (: посиланнями на факти обо подати матеріали, що
достовірно підтверджують ооо дшсґп. підстави припускати, що відбулося чи може відбутися
таке порушення)

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Конкретні форми співробітництво між Сторонами обумовлюються окремими

договорами або угодами, яв нрахоиуіть поважаиив сіорін во всімв аопектнми діяльності.
72 Сторони договору не мають права перодвввти третій стороні ооо права і-н

зобовятання за ним договором без попередньоі поли ііішо'і Сторони
7.3. Цей договір укладено осз взаємних фінонооних зобовявннь Сторін. Усі питання,

в тому числі організаційного і-о іііінонсоиою характеру. які виникатимуть в процесі
роаііізаніі конкретних ввдодів в рамкнх нього договору узгоджую'ґьси сіоронами шляхом
уюіаиання окремих договорів.

7 4. Усі опори тд ртбіжноші, ідо можуть виникнути між сторонами із умов цього
договору або в ввдвку з ним (при його клнденні. виконвініі, шіпі. ромрванні. припиненні.
визнані-іі неукпадсним. вианонііі исд оним, тлумьнониі га ін >. вирішуіогься шляхом
переговорів мок Сторонами,

75. Якщо відповідний опір (ровбіжніогь) між сторонами неможливо вирішити
шляхом переговорів. то твкии опір (розбіжність) вирішугґься н судовому порядку за
встановленою підсудністіо такого спору відповідно до національного анконодввогва.

то договір може біти розірнаний за ввнсмноіо агвлоіо Сторін. Одностороиис
ровіріідиин договору можливе лише в випедкнд, передбачених ним договором тв
національним ввконодавотвом

7.7. дія договору припиняється:
- виогодоіо Сторін;
- у разі неможливості ьиионвння сіороивми договору своїх зобов'изднь у звязку

3 пріпінятгям нормативно-п ввовии окне, іііо змінили умови. встановлені
доіовором, і незіоли будівтяк 'із Сторін внести зміни до договору;

- в інших випадках. передбачених цим договором та національним
звконоднвсгвом;

- зо рішенням суду.
73. відповідвтьними во організацію роботи по виконанню умов договору с особи.

Призначені керівництвом перш:



зі сторони Інституту телекомунікацій іглобшгыюго інформаційного прапору Нщіпналыіо'і'
икадеміі наук Укрніни; звступник лирекіори з наукової роботи інституту телекомунікацій і

.лооильного інформаційного простору НАН України Лебідь Олексій григорович.
зі сторони Державною вищого навчальною заіиіешу «Київський національний економіьцгиіі
університет імені водкмв Гетьмана»: дирекгор Навчальнпгнауковоґа інституту «Інститут
інформаційних лекнологіи в економіці доржанного вищого навчальною закладу
окііівеькии ннніоиальниіі економінниіі університет імені Вндима гетьмннн» Вашаєи Серпй
Сергіиооин.

19. Всі праппвітюсини, що ниннкоіогь у Зв'язку з виконанням умов цього Двювору
і не врегульовані ним. регламентогьои нормами національного здконоланотва

7.10. Цеи доіовір складено українською нового у двох примірниках, кожний з яких
має однвкову юридичну силу.

В. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН

Інпитуг тенекомунікашн і Державний вищий навчильпий
глобального інформаційного нроо гору зак/[иду «киінеький няніонольний
Напіопалыюі акадоміі нвук Украіни економічний університет імені воді-ми

Гетьмани»
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