
ДОГОВІР 
ПРО СПІВПРАЦЮ

«Ж »  2017 р.

Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук 
України (далі -  Інститут) в особі директора Скрипніка Ігоря Ігоровича, що діє на 
підставі Статуту, з одного боку, та Факультет комп’ютерних наук та кібернетики 
Київський національний університет імені Тараса Шевченка в особі декана 
Анісімова Анатолія Васильовича (далі -  Університет), що діє на підставі Статуту, з 
іншого боку, разом іменовані Сторонами, уклали цей Договір про наступне:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом цього Договору є співпраця між Інститутом та Університетом в 

формі спільної організації наукової, науково-освітньої та культурної діяльності шляхом 
проведення спільних наукових досліджень, організації конференцій, семінарів, 
проведення рецензування наукових робіт студентів, аспірантів та співробітників Сторін 
та ін.

1.2. Сторони встановлюють наукові, освітні та гуманітарні відносини для 
задоволення потреб розвитку науки й освіти, більш повного взаємного інформування 
про стан наукових та соціальних заходів зі всіх напрямків, що мають інтерес для 
фахівців обох Сторін.

2. Умови дії Договору
2.1. Договір набирає чинності з моменту підписання його обома Сторонами.
2.2. Договір може бути змінений або доповнений. Усі зміни повинні бути 

узгоджені Сторонами в письмовій формі та набирають чинності з моменту їх 
підписання.

2.3. Договір укладається строком на п’ять років і вважається продовженим на той 
же строк і на тих же умовах, якщо жодна із Сторін за тридцять календарних днів після 
закінчення терміну дії Договору не подасть повідомлення про припинення його дії у 
письмовій формі.

2.4. У разі зміни керівництва договір не втрачає силу. Необхідним є письмове 
повідомлення Сторони-партнера про зміни.

2.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін, у випадку ліквідації або 
реорганізації однієї із Сторін і в інших, передбачених законом випадках.

2.6. Договір встановлює наступний порядок відносин між Сторонами:
- рівність інтересів обох Сторін;
- рівні права у прийнятті рішень у рамках напрямків Договору;
- делегування права представлення інтересів однієї Сторони іншій Стороні за 

спільною згодою з питань, що належать до цього Договору.

3. Сфери співпраці
3.1. Наукова діяльність:
- спільна участь в організації та роботі науково-практичних конференцій, 

семінарів, круглих столів, симпозіумів і т.п.;
- підготовка спільних наукових видань (монографій, збірників наукових праць, 

статей і т. п.), а також обмін науковими публікаціями;
- спільна підготовка і виконання наукових проектів;
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- обмін науковою літературою, що видається науковими та науково-педагогічними 
працівниками Сторін.

3.2. Освітня діяльність:
- обмін досвідом в області організації навчального процесу за різними 

рівнями вищ ої освіти, в тому числі за третім (освітньо-науковим) та науковим рівнями 
з метою підвищення рівня підготовки кадрів;

- спільна підготовка та видання підручників, навчальних посібників, методичних 
рекомендацій щодо реалізації освітніх програм;

- стажування для викладачів і студентів.
3.3. Культурна діяльність:
- організація заходів з метою популяризації та поглиблення знань про Сторони;
- обмін запрошеннями для участі у фестивалях, конкурсах та інших культурно- 

масових заходах, які проводяться Сторонами.

4. Фінансові взаємовідносини Сторін
4.1. Цей Договір не створює матеріальних і майнових зобов’язань Сторін. У разі 

виникнення питань, що передбачать фінансові зобов’язання, всі питання вирішуються 
складанням відповідного договору.

4.2. Питання матеріального забезпечення заходів, що проводяться в рамках цього 
Договору, визначаються в кожному окремому випадку за погодженням Сторін відповідно 
до чинного законодавства України .

5, Додаткові умови
5.1 Зміни та доповнення до цього договору вносяться шляхом підписання 

додаткових угод.
5.2 Питання співпраці Сторін, які не передбачені чинним Договором 

регулюються за домовленістю Сторін та оформлюються у вигляді додаткової угоди.
5.3 Договір укладено у двох примірниках українською мовою, по одному для 

кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

6. Юридичні адреси Сторін
Інститут прикладної математики 
і механіки НАН України

84100, Донецька обл., 
м. Слов’янськ, 
вул. Добровольського, 1 
тел./факс (0626) 66-55-00

Скрипнік І.І.

2 0 1 7 х  р.

Факультет комп’ютерних наук та 
кібернетики Київський національний 
університет імені Тараса Шевченка

03680, Київ,
просп. Академіка Глушкова, 4д 

-35-54

Анісімов А.В.

201уур.

2


