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\~/ про науково-технічне співробітництво між ПЗВО «Міжнародний класичний 

університет імені Пилипа Орлика» та Одеським національним морським
університетом

« К » 2021 р.
Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені 

Пилипа Орлика» (м. Миколаїв, Україна)в особі ректора Матвієнко Людмили 
Павлівни, яка діє на підставі Статуту, з одного боку, та Одеським національним 
морським університетом (м. Одеса, Україна) в особі ректора Руденка Сергія 
Васильовичаз іншого боку, який діє на підставі Статуту, що називаються у 
подальшому Сторони, а кожна окремо Сторона, визначаючи важливість наукового 
співробітництва та враховуючи спільність наукових інтересів, укладають угоду про 
таке:

1. Предмет Договору
1.1. Предметом Договору є спільна діяльність, що заснована на принципах 

партнерства, взаємної вигоди та обміну досвідом за пріоритетними напрямами 
діяльності кафедр з метою сприяння дотриманню високого науково-методичного 
рівня наукових досліджень у підготовці, перепідготовці та підвищенні кваліфікації 
кадрів шляхом ефективного використання інтелектуального та науково-технічного 
потенціалу Сторін.

1.2. Сторони мають намір встановити і розвивати співробітництво на основі 
принципів рівності, взаємної вигоди, взаєморозуміння, поваги і довіри.

1.3. Взаємовідносини Сторін, які пов'язані з даним Договором, повинні 
будуватись на принципах ділової співпраці, що передбачає:

1.3.1. Проведення спільних наукових та науково-методичних заходів із 
тематик, що становлять спільні інтереси.

1.3.2. Обмін досвідом з метою розв'язання конкретних питань, що виникають 
в навчальній, навчально-методичній, науково-дослідній сферах діяльності Сторін.

1.3.3. Публікування результатів спільних досліджень та участь у роботі 
наукових форумів різних рівнів.

1.3.4. Участь науковців, фахівців та працівників в спільних заходах у режимі, 
які не порушують інтереси основної діяльності Сторін.

1.3.5. Спільне планування та виконання науково-дослідних робіт, розробка та 
підготовка патентів із збереженням авторських прав обох Сторін.

1.3.6. За результатами проведення спільних наукових та науково-методичних 
досліджень і заходів здійснення підготовки науково-педагогічних кадрів, а також 
виконання та видання спільних публікацій.

1.3.7. Формування, за необхідності, комісій, робочих груп та інших об'єднань 
експертів, в тому числі двосторонніх.

1.3.8. Проведення та участь у стажуваннях-семінарах, організованими 
Сторонами.

1.3.9. Сприяння підготовці наукових та науково-педагогічних кадрів, участь в 
обговоренні курсових, магістерських та дисертаційних робіт за тематикою спільних 
досліджень.
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1.3.10. Виконання інших функцій, які відповідають меті і завданням 
діяльності Сторін та не суперечать законодавству України.

1.4. Даним Договором Сторони підтверджують повне взаєморозуміння з 
питань предмету Договору.

2. Права сторін
2.1. Для реалізації цього Договору Сторони мають право в рамках чинного 

законодавства використовувати власні кошти та матеріально-технічну базу, а також 
залучати треті сторони, про що додатково необхідно укладати окремі договори.

2.2. Сторони володіють рівними правами на результати, які будуть отримані 
при виконанні цього Договору і можуть бути використані при підготовці публікацій 
або запитів для участі в конкурсах наукових та науково-технічних проектів, в тому 
числі й спільних.

2.3. Сторони зобов’язуються не розголошувати ніякої конфіденційної 
інформації, отриманої ними від іншої Сторони будь-яким третім особам, не 
передавати кому-небудь результати спільних досліджень без попереднього 
узгодження та не використовувати зазначену інформацію для своєї власної вигоди.

2.4. Всі питання, що пов’язані з об’єктами інтелектуальної власності за 
результатами отриманих в ході виконання робіт по договору, вирішуються 
додатковими угодами між Сторонами.

2.5. Сторони не мають права передавати третім особам виконання даного 
Договору без письмового дозволу іншої Сторони.

3. Порядок співпраці
3.1. Сторони мають здійснювати обмін ученими фахівцями для проведення 

спільних заходів, читання лекцій, участі в семінарах, ознайомлення з досягненнями 
кожної із Сторін. Квота таких взаємних обмінів для кожної Сторони буде 
визначатись конкретними потребами Сторін.

3.2. Відомості про фахівців, які мають бути відрядженими у розпорядження 
іншої Сторони, будуть передаватися Стороні, що приймає, не пізніше, ніж за 1 
місяць до запланованої дати початку візиту. Свої міркування щодо пропонованих 
кандидатур, а також пропозиції щодо зміни термінів і порядку проведення 
запланованих досліджень Сторона, що приймає, надсилає іншій Стороні не пізніше, 
ніж за півмісяця до запланованого початку візиту. Повідомлення про час приїзду 
науковців має надсилатися Стороні, що приймає, не пізніше, ніж за 2 тижні до 
запланованої дати початку візиту.

3.3. Суб’єктом співпраці від ПЗВО «Міжнародний класичний університет 
імені Пилипа Орлика» є кафедра журналістики та філології.

3.4. Суб’єктом співпраці від Одеським національним морським університетом 
є кафедра довузівської підготовки.

4. Відповідальність сторін
4.1. Сторони несуть відповідальність за незалежне виконання цього Договору 

відповідно до чинного законодавства України.
4.2. Сторони не несуть матеріальної відповідальності за цим Договором.



4.3. Матеріальна відповідальність Сторін визначається в межах окремих 
взаємних угод, які укладаються згідно чинного законодавства України як додатки 
до цього Договору і є його невід’ємною частиною.

5. Термін дії Договору
5.1. Даний Договір є узгодженим з моменту підписання його обома 

Сторонами та діє протягом 5 (п’яти) років від дати підписання.
5.2. Подальша дія договору вважається пролонгованою на наступний термін і 

на тих же умовах, якщо за 15 днів до закінчення терміну Договору жодна зі Сторін 
не повідомила у письмовій формі про його припинення.

5.3. Дія Договору може бути припинена достроково лише за згодою Сторін, 
якщо інше не передбачене чинним законодавством, попередивши один одного про 
це у місячний термін.

5.4. У випадку встановлення недоцільності або неможливості проведення 
робіт, досліджень, тощо, кожна зі Сторін має право внести пропозиції про зміну 
деяких умов окремих пунктів Договору, або пропозиції про дострокове розірвання 
даного Договору, попередивши один одного про це у місячний термін.

5.5. Умови зміни та дострокового розірвання Договору розглядаються 
Сторонами у 2-місячний термін з моменту надходження такої пропозиції та 
оформлюються додатком до діючої угоди.

5.6. Даний Договір складений у двох примірниках, по одному для кожної із 
Сторін, тексти яких мають однакову юридичну силу.

6. Порядок розгляду спорів
6.1. Спори, які виникли по даному Договору регулюються шляхом

переговорів.
7. Юридичні адреси та підписи сторін

ПЗВО «Міжнародний класичний 
університет імені Пилипа Орлика» 
вул. Котельна, буд.2, м. Миколаїв, 
54001, Україна,

Одеський національний морський 
університет
вулиця Мечникова, 34, Одеса, Одеська
область, 65029

моб тел.: 050 394 7287
електронна адреса: 
mku.osyita@qmail.com

моб. тел.: 063 756 07 18 
електронна адреса:
dp
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Відповідальний
Вікторія СІКОРСЬКА.

З

mailto:mku.osyita@qmail.com

