
Д О Г О В І Р 
про співробітництво між Національною школою суддів України та 

Державним навчально-науковим закладом післядипломної освіти "Дипломатична 
академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ" 

м. Київ 11 жовтня 2018 р. 

Національна школа суддів України, в особі ректора Оніщука Миколи Васильовича, 
який діє на підставі рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України від 19.11.2013 
№ 55/зп-13 і Статуту, з однієї сторони, та 

Державний навчально-науковий заклад післядипломної освіти "Дипломатична 
академія України імені Геннадія Удовенка при Міністерстві закордонних справ", в особі 
директора Корсунського Сергія Володимировича, який діє на підставі Статуту, з іншої 
сторони (разом - Сторони), 

уклали цей Договір з метою налагодження співробітництва в галузі науки, освіти і 
підвищення кваліфікації кадрів. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Предметом цього Договору є співробітництво на безоплатній основі за напрямами, 
що передбачені пунктом 2.1. цього Договору. 

1.2. Мета Договору - підвищення ефективності використання науково-педагогічного і 
методичного потенціалу та наявних ресурсів Сторін для виконання статутних завдань, 
зокрема розвиток і поглиблення взаємних зв'язків Сторін в галузі освіти, науки, підвищення 
кваліфікації кадрів, зовнішньої політики, правоохоронної діяльності, культурного обміну. 

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

2. НАПРЯМИ ТА ФОРМИ СПІВРОБІТНИЦТВА 

2.1. Співробітництво між Сторонами здійснюється за такими основними напрямками: 

2.1.1. Науково-дослідна сфера: 

- спільне проведення наукових, науково-практичних і науково-методичних конференцій, 
симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових заходів; 

- взаємна участь в діяльності наукових журналів (часописів) та інших засобів масової 
інформації, заснованих Сторонами; 

- взаємний обмін інформацією про науково-дослідні та освітні проекти, які проводяться в 
Україні та/або за кордоном, спільна участь у таких проектах (за окремими договорами); 

- створення спільних навчально-наукових і дослідних центрів, лабораторій, робочих груп, 
сприяння освоєнню новітньої техніки і методики наукових досліджень. 

2.1.2. Навчально-методична сфера: 

- обмін досвідом, взаємна методична допомога у забезпеченні навчального процесу; 

- розробка та впровадження новітніх методик, інноваційних та педагогічних технологій, 
навчальних курсів та програм з професійної підготовки відповідних фахівців, зокрема 
навчальних програм і курсів з іноземних мов для кандидатів на посаду судді, тестових 
завдань для визначення та оцінювання їхнього рівня володіння іноземними мовами спільно з 
Центром мовної підготовки; 



- організація та здійснення взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників Сторін (за окремими договорами); 

- сприяння обміну науковими, науково-педагогічними та іншими працівниками для 
проведення навчальних занять і викладання навчальних курсів, що мають спільний інтерес, у 
тому числі для державних службовців з питань антикорупційного законодавства і практики 
його застосування, для діючих суддів - факультативи з іноземних мов; 

- спільна організація освітніх конференцій, семінарів, круглих столів тощо; 

- обмін навчально-методичними матеріалами, бібліографічною та довідковою літературою, 
які не мають грифу обмеження доступу (за окремими договорами); 

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

- взаємна допомога у рецензуванні навчально-методичної та наукової продукції; 

- спільне видавництво навчальної та науково-методичної продукції (підручників, навчальних 
посібників тощо), що не мають грифу обмеження доступу, для навчально-методичного 
забезпечення освітнього процесу (за окремими договорами). 

2.1.3. Взаємодія в соціально-культурній сфері: 

- обмін досвідом у сфері соціального захисту науково-педагогічних працівників; 

- організація спільних спортивних та інших культурно-масових заходів, виставок, експозицій, 
презентацій. 

2.2. Сторони можуть здійснювати й іншу діяльність, що не передбачена цим 
Договором, однак спрямована на досягнення його мети. 

3. РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

3.1. Сторони беруть на себе загальні зобов'язання: 

- послідовно втілювати наміри, що заявлені в цьому Договорі; 

- дотримуватися в партнерстві й співпраці положень і принципів, викладених у цьому 
Договорі, будувати взаємовідносини, визначені цим Договором, на засадах рівності, 
взаємодопомоги та обопільної зацікавленості; 

- застосовувати механізми узгодження на рівні керівників Сторін під час прийняття рішень з 
визначених у цьому Договорі напрямків співпраці; 

- інформувати одна одну про діяльність кожної зі Сторін, безпосередньо пов'язану з 
предметом даного Договору, у тому числі здійснювати консультації щодо підготовки 
об'єднаних заходів, обрання кандидатур для участі у спільних проектах, умов їх проведення; 

- дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері охорони державної таємниці, 
не розголошувати інформацію, що визнана законом та/або Сторонами як службова чи 
конфіденційна; 

- розповсюджувати матеріали, що були підготовлені спільно, за умови відповідного 
посилання на участь іншої Сторони; 

- реалізовувати спільні проекти, у тому числі за участю інших осіб, які узгоджені 
керівниками Сторін, керуючись намірами і принципами цього Договору та на підставі 
підписаних додаткових угод чи протоколів до цього Договору. 



3.2. Права на об'єкти інтелектуальної власності, які виникатимуть у результаті 
взаємного співробітництва, будуть належати Сторонам відповідно до додаткових угод. 

4. ТЕРМІН ДІЇ, 
ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ 

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

4.2. Усі зміни та доповнення до цього Договору вносяться за взаємною згодою Сторін 
шляхом укладання додаткових угод та/або протоколів. 

4.3. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і 
мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі і підписані 
уповноваженими особами Сторін. 

4.4. Договір набирає чинності з моменту підписання і діятиме протягом п'яти років з 
автоматичним продовженням на наступні п'ятирічні періоди. 

4.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін або за вимогою однієї зі Сторін. 
У цьому випадку Сторона, що висловила бажання розірвати договір, попереджає іншу не 
менш, ніж за два місяці. 

5. ІНШІ УМОВИ 

5.1. Договір не покладає на Сторони грошових зобов'язань і реалізується на основі 
взаємної співпраці, взаємодопомоги та взаєморозуміння. 

5.2. Усі питання регулювання фінансових стосунків Сторін за межами предмета цього 
Договору вирішуються за домовленістю Сторін відповідно до чинного законодавства 
України. 

6. АДРЕСИ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

Національна школа суддів України Державний навчально-науковий заклад 
ніслядигіломної осві ти "Дипломатична 
академія України імені Геннадія Удовенка 
при Міністерстві закордонних справ" 

01032, м. Київ, вул. Жилянська, 120А 
ЄДРПОУ 3745138 
р/р 35211074077878 
в ДКСУ в м. Києві 
МФО 820172 

01001, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 2 
ЄДРПОУ 20062173 
р/р 35211047016695,35226247016695 
в ДКСУ в м. Києві 
МФО 820172 

Рейтор / В . Оніщук Директор V.. •<. Корсунський 


