
ДОГОВІР №03-14 
ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 

між Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» 
та Громадською спілкою «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє»

м. Київ «25» вересня 2019 р.

Цей Договір укладено на основі добровільності та за взаємною згодою Сторін з метою 
налагодження співпраці в галузі науки і освіти між:

Відкритим міжнародним університетом розвитку людини «Україна» (надалі 
Університет), в особі Президента Таланчука Петра Михайловича, що діє на підставі Статуту, з 
однієї сторони, та Громадською спілкою «Центр інновацій «Сходи в Майбутнє» (надалі 
ЦІСМА), в особі Голови Спілки Найди І.В., що діє на підставі Статуту, з іншої сторони, далі 
Університет та ЦІСМА разом іменуються як «Сторони», а кожна окремо - як «Сторона».

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. Предметом цього Договору є співробітництво на безоплатній основі у сфері 

ефективного використання наявних інтелектуальних ресурсів Сторін за напрямами, 
передбаченими п. 2.1. цього Договору.

Мета цього Договору - розвиток і поглиблення взаємних зв'язків Сторін в галузі освіти, 
науки та інноваційної діяльності, а також обмін досвідом у соціально-культурній сфері.

1.2. Предметом цього Договору можуть виступати й інші форми та види співпраці, що не 
суперечать чинному законодавству України та нормативно-правовим актам, які регламентують 
діяльність Сторін.

II. НАПРЯМИ ТА ФОРМИ СПІВПРАЦІ
2.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками:
2.1.1. Науково-дослідна сфера:
- реалізація спільних науково-дослідних проектів;
- організація та проведення взаємних стажувань, навчань, курсів/ тренінгів, тощо з метою 

підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних працівників Сторін;
- спільне проведення наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, 

симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів;
- взаємна участь у діяльності наукових журналів (часописів) та інших засобів масової 

інформації, заснованих Сторонами;
- спільна участь у міжнародних науково-освітніх програмах;
- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти, які проводяться в 

Україні та/або за кордоном;
- організація спільних інноваційних проектів;
- створення спільних навчально-наукових і дослідних центрів, лабораторій, робочих груп.
2.1.2. Навчально-методична сфера:
- розробка та впровадження нових освітніх технологій, навчальних курсів, програм;
- обмін навчально-методичним матеріалом, бібліографічною та довідковою літературою, 

які не мають грифу обмеження доступу;
- обмін інформаційно-консультативними послугами;
- сприяння обміну науковими, науково-педагогічними та іншими працівниками для 

проведення навчальних занять, освоєння новітньої техніки і методики наукових досліджень;



- реалізація проектів щодо спільного видавництва навчальної та науково-методичної 
продукції: підручників, навчальних посібників тощо для навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу, в тому числі електронних, які не мають грифу обмеження доступу;

- обмін інформацією про вітчизняні та зарубіжні науково-дослідні і освітні проекти, інші 
наукові заходи, які перебувають у сфері інтересів Сторін.

2.1.3. Взаємодія в соціально-культурній сфері:
- організація спільних виставок, експозицій, презентацій.

2.2. Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність, не передбачену цим Договором, 
однак спрямовану на досягнення його мети.

2.3. Сторони можуть безкоштовно обмінюватися відкритою науковою інформацією та 
результатами спільних наукових досліджень.

III. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
3.1. Сторони мають право:
- виступати ініціаторами організації і здійснення наукових, освітніх та соціально- 

культурних проектів;
- отримувати інформацію про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов'язану з 

предметом даного Договору.
3.2. Сторони беруть на себе зобов’язання:
- інформувати одна одну стосовно організації та проведення спільних заходів: наукових, 

науково-методичних і науково-практичних конференцій; педагогічних, методичних і 
методологічних семінарів та інших форм співробітництва, передбачених предметом даного 
Договору;

- надавати консультації одна одній з питань організації та проведення спільних заходів;
- обирати кандидатури для участі у спільних проектах, інформувати їх про умови участі в 

цих заходах;
- виконувати умови цього Договору.
3.3. Права на об’єкти інтелектуальної власності, які виникнуть в результаті взаємного 

співробітництва, будуть належати Сторонам відповідно до додаткових угод.

IV. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
4.1. Цей Договір укладений, регулюється і тлумачиться згідно з чинним законодавством 

України.
4.2. У разі будь-яких спорів та/або розбіжностей між Сторонами у зв'язку з тлумаченням 

та/або виконанням умов цього Договору та/або будь-яким його порушенням, припиненням дії 
або недійсністю, Сторони вживають максимальних заходів задля вирішення такого спору 
шляхом переговорів.

V. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН
ТА УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

5.1. Договір укладено українською мовою у двох примірниках, по одному для кожної зі 
Сторін. Обидва примірники мають однакову юридичну силу.

5.2. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання і діятиме протягом 5 (п'яти) 
років з автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди, якщо жодна зі Сторін не 
повідомить у письмовій формі, не менш ніж за 2 (два) місяці до закінчення терміну дії Договору, 
іншу Сторону про свій намір припинити дію цього Договору.

5.3. Усі зміни та доповнення до цього Договору можуть бути внесені за взаємною згодою 
Сторін шляхом укладання додаткових угод до цього Договору. Додаткові угоди та додатки до 
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цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони 
викладені у письмовій формі, підписані уповноваженими особами Сторін та скріплені їх 
печатками.

5.4. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї зі Сторін. У 
цьому випадку Сторона, що висловила бажання розірвати договір, попереджає іншу у письмовій 
формі не менш, ніж за 2 (два) місяці до можливої дати розірвання Договору.

VI. ІНШІ УМОВИ
6.1. Договір не покладає на Сторони, які його підписали, жодних грошових зобов'язань і 

реалізується на основі принципів взаємодопомоги та взаєморозумінням на основі рівноправності, 
взаємної вигоди, чесного ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів.

6.2. Фінансові розрахунки за даним Договором Сторонами не передбачаються. Усі 
питання регулювання фінансових стосунків Сторін за межами предмета цього Договору 
вирішуються за обопільною домовленістю та згодою Сторін відповідно до чинного 
законодавства України. У випадку необхідності фінансування спільних проектів між Сторонами 
укладаються відповідні додаткові договори й документи для компенсації матеріальних витрат.

6.3. Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за цим Договором 
третім особам без письмової згоди другої Сторони.

6.4. Кожна із Сторін цього Договору стверджує, що особи, які її підписують мають всі 
передбачені чинним законодавством України та їх установчими документами повноваження на 
здійснення представництва від імені Сторони без будь-яких обмежень та мають право на 
підписання цього Договору.

6.5. У всьому, що не врегульовано цим Договором. Сторони керуються чинним 
законодавством України.

VII. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН
УНІВЕРСИТЕТ

Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини «Україна»

ЦІСМА 
Громадська спілка «Центр інновацій 

«Сходи в Майбутнє»

03115, м. Київ, вул. Львівська, 23.
КодЄДРПОУ 30373644

03151, м. Київ, вул. Народного Ополчення. 19.
Код ЄДРПОУ 42071372

Контактний номер телефону: 
тел.:+38 (067) 442-98-28
E-mail: viddilorgrobotu@ukr.net 

Контактний номер телефону: 
тел.: +38 (044) 275-46-39 
E-mail: іпfo@uptofuture.org

Голова Спілки

З
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