
ДОГОВІР 

публічної оферти про надання освітніх послуг  

з підвищення кваліфікації 

 

м. Київ             “05“ жовтня 2020 р. 

 

Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В.К. 

Мамутова Національної академії наук України», в особі директора, члена-кореспондента 

НАН України, доктора юридичних наук, професора Устименка Володимира Анатолійовича, 

який діє на підставі Статуту, далі – Виконавець, та фізична особа, далі – Замовник, що 

приєдналася до цього Договору публічної оферти про надання освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації, далі – Договір, керуючись чинним законодавством України уклали даний 

Договір про наступне: 

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Договір укладено відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного кодексу України. 

Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також 

всіма правами та повноваженнями на укладення й виконання умов даного Договору. 

Виконавець – Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені 

В.К. Мамутова Національної академії наук України», що взяла на себе обов’язок 

здійснювати надання освітніх послуг з підвищення кваліфікації відповідно до умов даного 

Договору. 

Замовник – особа, яка вчинила конклюдентні дії спрямовані на приєднання до даного 

Договору. 

Конклюдентні дії – вчинення Замовником двох послідовних взаємопов’язаних дій 

спрямованих на приєднання до даного Договору, а саме: 

1) направлення на електронну пошту Виконавця, що зазначена в реквізитах до даного 

Договору, заявки на приєднання до даного Договору; 

2) здійснення в повному обсязі оплати вартості освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації. 

Не вважається вчиненням Конклюдентних дій здійснення Замовником виключно 

тільки надіслання заявки, або тільки оплата послуг. 

Моментом укладення Договору –  є момент вчинення Замовником останньої з двох 

вищезазначених складових Конклюдентних дій, а саме здійснення в повному обсязі оплати 

після надіслання заявки. 

Договір укладається шляхом приєднання Замовника до запропонованого Виконавцем 

Договору загалом та прийняття всіх істотних умов Договору, шляхом: 

1) направлення на електронну пошту Виконавця, що зазначена в реквізитах до даного 

Договору, заявки на приєднання до даного Договору; 

2) здійснення в повному обсязі оплати вартості освітніх послуг з підвищення 

кваліфікації.  

Такий Договір  має юридичну силу відповідно до положень ст. 633, 634 Цивільного 

кодексу України. 

Замовник не може запропонувати свої умови Договору. 

Відповідно до умов Закону України «Про захист персональних даних», приєднанням 

до умов даного Договору, Замовник надає свою безумовну згоду на обробку своїх 

персональних даних, які можуть бути ним надані в ході виконання Сторонами взаємних 

зобов’язань за даним Договором. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. Виконавець бере на себе зобов'язання за рахунок коштів Замовника надати 

освітню послугу за кодом ДК 021:2015 80570000-0 «Послуги з професійної підготовки у 

сфері підвищення кваліфікації». 



1.2. Перелік освітніх послуг, їх програми, тривалість та термін надання розміщуються 

на офіційному сайті Виконавця: http://www.iepd.kiev.ua 

1.3. В залежності від їх виду, освітні послуги включають в себе дистанційні заняття у 

формі лекцій, час відповідей лектора на запитання Замовника в режимі реального часу, 

проведення в дистанційному режимі тестів поточного контролю, самостійну роботу. 

Взаємодія між лектором та Замовником під час дистанційних занять здійснюється у режимі 

реального часу із застосуванням попередньо визначеного вебсередовища, посилання на яке 

надається Виконавцем на електронну адресу Замовника в строк до 1 робочого дня до терміну 

надання освітньої послуги. 

1.4. В заявці на приєднання до даного Договору, яку Замовник подає в порядку 

вказаному в Загальних положеннях даного Договору, Замовник в обов’язковому порядку 

вказує свої реквізити, заповнює всі графи та вказує вид освітньої послуги, яку він бажає 

отримати. Вказана заявка заповнюється за формою згідно Додатка №1 до даного Договору.  

1.5. Підтвердженням надання та, відповідно, прийняття послуг Сторонами є 

здійснення Виконавцем конклюдентних дій з відправлення Замовнику документів, що 

підтверджують підвищення його кваліфікації.  

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ВИКОНАВЦЯ 

2.1 Виконавець зобов'язаний: 

2.1.1. Надати освітню послугу з підвищення кваліфікації на рівні державних 

стандартів освіти, передбачених чинними нормативно-правовими актами. 

2.1.2. Залучати для проведення занять висококваліфікованих викладачів закладів 

вищої освіти, наукових установ, закладів післядипломної освіти та фахівців-практиків. 

2.1.3. Видати Замовнику, який успішно пройшов підвищення кваліфікації за 

зазначеною програмою та тестування, сертифікат про підвищення кваліфікації або відповідні 

документи про підвищення кваліфікації із зазначенням кількості отриманих кредитів ЄКТС. 

2.2. Виконавець має право: 

2.2.1. Вносити зміни до програм та розкладів занять (робити перерозподіл годин між 

темами занять, які входять до програми, вносити і виключати окремі теми, робити заміни 

викладачів, вносити зміни до навчального графіка). 

2.2.2. Своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги. 

2.2.3. У разі невиконання зобов'язань Замовником Виконавець має право достроково 

розірвати Договір, повідомивши письмово про це Замовника у строк не пізніше ніж за 2 дні 

до дати надання послуги. 

2.3. Виконавець не несе відповідальність за виникнення технічних проблем під час 

трансляції освітніх заходів, пов’язаних з недостатньою швидкістю інтернету Замовника та за 

невчасне оновлення даних. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ЗАМОВНИКА 

3.1. Замовник зобов'язаний: 

3.1.1. Своєчасно внести в повному обсязі плату за надання освітніх послуг з 

підвищення кваліфікації в розмірах та у строки, що встановлені Договором. 

3.1.2. Виконувати вимоги законодавства з питань організації надання освітніх послуг. 

3.1.3. Самостійно за свій рахунок забезпечити умови для дистанційного отримання 

освітньої послуги з використанням комп’ютерної техніки та мережі Інтернет із швидкістю 

інтернет-з’єднання від 10 Мбіт/с. 

3.2. Замовник має право: 

3.2.1. Отримувати від Виконавця консультації про правила та вимоги щодо організації 

надання освітніх послуг, її якості та змісту, про права та обов’язки Сторін під час надання та 

отримання такої послуги. 

3.2.2. У разі невиконання зобов'язань Виконавцем Замовник має право достроково 

розірвати Договір, письмово повідомивши про це Виконавця у строк за 10 днів до дати 

розірвання Договору. 

http://www.iepd.kiev.ua/


 

4. ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ОСВІТНЬОЇ ПОСЛУГИ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ 

4.1. Загальна вартість однієї освітньої послуги з підвищення кваліфікації, що 

зазначена на офіційному сайті Виконавця: http://www.iepd.kiev.ua, становить 380,00 грн. 

(триста вісімдесят грн. 00 коп.) без ПДВ. 

4.2. Замовник здійснює попередню оплату освітньої послуги шляхом одноразового 

перерахування в повному обсязі коштів на рахунок Виконавця під час здійснення процедури 

приєднання до Договору, згідно з викладеним в Загальних положеннях даного Договору.  

Вказана оплата має бути здійснена в повному обсязі до початку терміну надання 

обраної Замовником освітньої послуги, зазначеному на офіційному сайті Виконавця: 

http://www.iepd.kiev.ua, але не пізніше ніж за 1 робочий день до початку терміну надання 

освітніх послуг. В призначенні платежу Замовник обов'язково повинен зазначити свої 

особисті данні.  

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір набуває чинності з моменту приєднання до нього Замовником, у 

порядку зазначеному в Загальних положеннях до даного Договору, і діє до 31 грудня 2020 

року, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання Сторонами взятих на себе 

зобов’язань. 

 

6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним 

законодавством України. 

6.2. Усі суперечки між Сторонами, з яких не було досягнуто згоди, розв’язуються 

шляхом досудового врегулювання спорів. 

6.3. У разі неможливості вирішення розбіжностей шляхом переговорів вони 

підлягають вирішенню в судовому порядку. 

 

7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА НЕВИКОНАННЯ АБО НЕНАЛЕЖНЕ 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ 

7.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором Сторони 

несуть відповідальність згідно з чинним законодавством. 

7.2. Закінчення строку Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його 

порушення, яке мало місце під час дії Договору. 

 

8. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ 

8.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які 

не існували під час укладення Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 

стихійне лихо, війна тощо). 

8.2. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії 

обставин непереборної сили, повинна не пізніше, ніж протягом трьох днів з моменту їх 

виникнення, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі. 

8.3. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строків їх дії є відповідні 

документи, які видаються Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним 

органом. 

8.4. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується на термін, 

більший ніж тридцять днів, кожна із Сторін в установленому порядку має право розірвати 

цей Договір. У разі попередньої оплати Виконавець повертає Замовнику кошти протягом 

десяти днів від дня розірвання цього Договору. 

 

9. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ 

ДУ «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова НАН України» 

Адреса: 01032, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 60 

http://www.iepd.kiev.ua/
http://www.iepd.kiev.ua/


Код ЄДРПОУ 13530946 

р/р UA158201720313271001201017562 

в ДКСУ м. Київ, МФО 820172 

Телефон: (044)2005569, (044)2005568 

Електронна адреса: osvita_iepd@ukr.net 

Telegram-канал: https://t.me/joinchat/AAAAAFjiWkoIP0LAGXtyZQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/joinchat/AAAAAFjiWkoIP0LAGXtyZQ


Додаток 1  

до договору публічної оферти про надання освітніх послуг  

з підвищення кваліфікації 

 

 

 

ЗАЯВКА 

на приєднання до договору публічної оферти про надання освітніх послуг  

з підвищення кваліфікації ДУ «ІЕПД імені В.К. Мамутова НАН України» 

 

Тема курсу підвищення кваліфікації  

Дата проведення курсу  

Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи  

Повне найменування місця роботи  

Повна назва займаної посади  

Електронна адреса  

Контактний телефон  

Паспорт (серія, номер)  

Адреса  

РНОКПП (ІПН)  

Номер відділення Нової пошти для 

відправлення сертифікату 
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