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Цей Договір, що спрямований на співробітництво (співпрацю) в галузі
освіти та науки, міжнародних програм та проектів у сфері науково-освітньої
діяльності, укладений між закладом вищої освіти «Відкритий міжнародний
університет розвитку людини «Україна» (далі - Університет) в особі
президента, академіка АПН України Таланчука Петра Михайловича, що діє на
підставі Статуту, з однієї сторони, та Державною установою «Національний
науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних
наук України» (далі - ННЦРМ) в особі Генерального директора Базики
Димитрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, з другої сторони,
іменовані разом Сторони, а кожна окремо - Сторона, про таке:
1. Предмет Договору
Предметом Договору є співробітництво, що засноване на принципах
партнерства, взаємної вигоди та обміну досвідом за пріоритетними напрямками
медико-біологічних наук, здійснення академічної мобільності, що є важливим
кроком у процесі імплементації Закону України «Про вищу освіту», з метою
сприяння дотриманню високого науково-методичного рівня наукових
досліджень, підготовці, перепідготовці та підвищенню кваліфікації кадрів
шляхом ефективного використання інтелектуального та науково-технічного
потенціалу Сторін.
2. Обов’язки Сторін
Згідно цього Договору:
2.1. Сторони:
© планують та проводять спільні наукові дослідження за пріоритетними
напрямами фармакології в галузі біологічних наук за окремими програмами, що
розглядаються як додатки до цього Договору;
• організовують і беруть участь у спільних наукових семінарах,
конференціях, науково-освітніх школах, робочих нарадах тощо;
• сприяють здійсненню наукових досліджень за міжнародними грантами і
проектами;
• беруть участь у програмах внутрішньої академічної мобільності між
Університетом та ННЦРМ для підвищення кваліфікації в контексті глобальних
трендів
розвитку
науки;
професійного
діалогу;
підвищення
конкурентоспроможності на ринку праці;

• забезпечують участь у спільних наукових дослідженнях наукових
співробітників, магістрів, аспірантів та докторантів за узгодження їх участі з
науковими керівниками від Сторін;
• здійснюють обмін науково-технічною інформацією цро родсжгаиж
досліджень за Договором, обговорюють можливість та форми му (і їй мій та або
патентування результатів спільних робіт;
• надають взаємну допомогу у використанні наукового обвянивпн.
методичних розробок, програмного забезпечення та наукової літератури, якщо
це не порушує права інтелектуальної власності;
• за результатами виконаних робіт готують спільні наукові пу&іікаг..
доповіді та повідомлення;
• сприяють підготовці наукових кадрів, беруть участь в обговоренні
курсових, дипломних і дисертаційних робіт за тематикою спільних досліджень;
• спільно готують і видають посібники, підручники, методичні рекомендації
тощо, які є необхідною складовою освітнього процесу.
2.2. Університет, на умовах окремих договорів/угод, укладених згідно
чинного законодавства, залучає науковий персонал ННЦРМ до виконання
освітніх програм (лекції, практичні і лабораторні заняття тощо) згідно
навчальних планів із підготовки спеціалістів різного кваліфікаційного рівня,
розробки та оптимізації відповідних навчальних курсів;
2.3. ННЦРМ, на умовах окремих договорів/угод, укладених згідно чинного
законодавства, організовує проходження фахівцями та студентами навчальних і
виробничих практик, стажувань, а також виконання курсових і дипломних
проектів, надаючи матеріально-технічну базу і забезпечуючи наукове
керівництво.

3. Права Сторін
3.1. Для реалізації цього Договору Сторони мають право в рамках
діючого законодавства використовувати власні кошти та матеріально-технічну
базу, а також залучати треті сторони.
3.2. Сторони володіють рівними правами на наукові результати, які
будуть отримані при виконанні цього Договору і можуть бути використані при
підготовці публікацій або запитів для участі в конкурсах наукових та науковотехнічних проектів, у тому числі й спільних.
3.3. Протягом 5 років з дня набрання чинності Договору Сторона, яка
одержує, зобов'язується не розголошувати ніякої конфіденційної інформації,
отриманої нею від Сторони, яка розкриває, будь-яким іншим третім особам, не
передавати будь-кому результати спільних досліджень без попереднього
узгодження та не використовувати зазначену інформацію для своєї власної
вигоди.
3.4. Всі питання, пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності за
результатами, отриманими в ході виконання робіт по договору, вирішуються
додатковими угодами між Сторонами.
3.5. Сторони не мають права передавати третім особам виконання даного
договору без письмового дозволу іншої Сторони.

4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за неналежне виконання цього
Договору без взаємної матеріальної відповідальності.
4.2. Сторони не несуть матеріальної відповідальності за цим Договором.
Матеріальна відповідальність Сторін визначається в межах окремих взаємних
угод, які укладаються згідно чинного законодавства як додатки до цього
Договору і є його невід’ємною частиною.
5. Вирішення спорів
Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані з ним,
вирішуються шляхом переговорів між Сторонами. Якщо відповідний спір
неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку
за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до
чинного законодавства України.

6. Строк дії договору
6.1. Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та
діє протягом 5 (п’яти) років з моменту підписання, і буде вважатись чинним,
якщо одна зі Сторін не повідомить в письмовій форму іншу Сторону про свій
намір розірвати Договір.
6.2. Договір може бути розірваний достроково за письмовою згодою
Сторін. Пропозиція однієї Сторони про дострокове припинення Договору має
бути розглянута іншою Стороною протягом ЗО днів.
6.3. Всі зміни та доповнення до цього договору оформляються
додатковою угодою Сторін, яка є невід'ємною частиною цього Договору.

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 зі Сторін.
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