
 
Договір 

(публічна оферта) 
про надання послуг з додаткової підготовки з навчальної дисципліни 

 
Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти договір 

про надання послуг з додаткової підготовки з навчальної дисципліни між Товариством з обмеженою 
відповідальністю «ВЕЙВ ОДЕСЬКА БІЗНЕС ШКОЛА», що розташоване за адресою: 65026, м. Одеса, Узвіз 
Польський, буд. 11, 10 поверх, оф. 1 код ЄДРПОУ 40091465 в особі директора Арутюнян Рузани Разміковни, яка 
діє на підставі Статуту, надалі – «Виконавець» або «Навчальний центр» з однієї сторони і фізичною особою – 
споживачем послуг, що подала відповідну Заявку та дані якої зазначені у відповідній графі як платника, що 
здійснює оплату наданих послуг відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», яка 
прийняла (акцептувала) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати послуги з 
додаткової підготовки з навчальної дисципліни на нижче викладених умовах: 

1. Загальні положення: 

1.1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок 
його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на 

веб-сторінці https://wave.od.ua/abiturientu/ є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному 

у ньому. 
1.2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту 

прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції 
укладення даного Договору вважається підписання та подання Заявки  із обов’язковим заповненням всіх її 
розділів. 

1.3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність 
у відповідності зі ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору. 

1.4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч. 1 ст. 634 Цивільного кодексу 
України, умови якого встановлені однією із сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може 
бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга 
сторона не може запропонувати свої умови договору. 

1.5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього 
Договору розуміється  підписання та подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного 
прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 
Цивільного кодексу України. 

1.6. Письмовий текст цього Договору може бути наданий за запитом Замовника, а також може бути 

роздрукований Замовником самостійно з офіційної веб-сторінки Виконавця: https://wave.od.ua/abiturientu/ 

1.7. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був 
повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-
якого примусу. 

1.8. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами 
та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. 
Замовник також підтверджує, що у разі укладення Договору на користь третьої особи, яка проходитиме 
навчання, він отримав від останньої повну інформовану беззастережну згоду на проходження такого навчання 
та ознайомив його з текстом цього Договору (публічної оферти до Договору). 

2. Предмет договору 

2.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника надати Замовникові або третій 
особі, визначеній Замовником, послуги з додаткової підготовки з навчальної дисципліни відповідно до обраної 
Навчальної програми, а Замовник зобов'язується оплатити надані послуги в порядку та на умовах, 
передбачених даним Договором (далі – Навчання). 

2.2. Етапи проходження навчальної програми, кількість годин з конкретної навчальної дисципліни 
та/або курсу та система навчання опубліковані Виконавцем на його інтернет-сторінці https://wave.od.ua/, у 
відповідному розділі. 
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2.3. Виконавець надає послуги з додаткової підготовки з навчальної дисципліни за допомогою новітніх 
інтерактивних методів, за яких Замовник стає учасником процесу сприйняття, його досвід слугує основним 
джерелом пізнання. 

2.4. Завданням Виконавця в процесі навчання є створення умов для розвитку ініціативи, з 
використанням систем дистанційного навчання, дискусій, ігор, мозкових штурмів, детального розгляду 
випадків з повсякденної практики ведення бізнесу, розробки реальних бізнес-проектів та моделювання 
ситуацій із запланованими помилками з метою розвитку вмінь оперативно аналізувати ситуації у практичній 
площині. 

2.5. Тривалість одного заняття та сам формат занять (кількість занять на тиждень) може варіюватися в 
залежності від навчальної програми, комплектності груп та часу навчання. У разі необхідності формат занять 
уточняється Замовником у відповідальної особи Виконавця. 

2.6. Під час заповнення Заявки Замовник зазначає конкретну Навчальну програму (одну чи декілька), 
за якою бажає проходити навчання, період, протягом якого бажає проходити навчання, але в межах термінів 
визначених Навчальною програмою. У разі, якщо Замовником  не було вказано назви Навчальної програми у 
Заявці, вважається, що ним було обрано курс, за який було здійснено оплату, та назва якого може зазначатися у 
виставленому рахунку. 

2.7. У разі, якщо обраний період надання послуг припадає на групу, яка вже заповнена, – період надання 
послуг автоматично переноситься  на наступний період надання послуг за аналогічною Навчальною 
програмою до групи, яка відповідає вимогам за кількістю осіб-учасників. Якщо Замовника з будь-яких причин 
не влаштовує період на який здійснено перенесення занять, даний Договір вважається припиненим без 
застосування штрафних санкцій до Виконавця чи Замовника. 

2.8. Сторони за взаємною згодою можуть домовитись про інший порядок надання послуг, ніж той, що 
передбачено у даному Договорі, зокрема, якщо кількість осіб у групі є меншою ніж передбачено Виконавцем і 
група є недоукомплектованою. 

2.9. До предмету Договору не входять зобов’язання Виконавця з подальшого працевлаштування 
Замовника або особи, визначеної Замовником, що, однак не виключає можливості надання Виконавцем 
рекомендацій щодо працевлаштування Замовника виключно на власний розсуд Виконавця та у порядку, 
передбаченому Договором. 

3. Права та обов’язки Виконавця 

3.1. Виконавець зобов’язується:  
3.1.1. Проінформувати Замовника про правила та вимоги щодо організації надання послуг, їх змісту, 

про права і обов'язки сторін під час навчання Замовника до початку процесу навчання та підвищення 
кваліфікації. 

3.1.2. Забезпечити Замовника індивідуальним робочим місцем у групі. 
3.1.3. Організувати та забезпечити належне надання послуг, передбачених розділом 1 цього Договору.   
3.1.4. Враховувати індивідуальні особливості Замовника та застосовувати індивідуальний підхід під час 

проведення занять відповідно до європейських стандартів якості надання освітніх послуг. 
3.1.5. По закінченню навчання, видати Замовнику відповідний сертифікат. 
3.3. Виконавець має право: 
3.2.1. Самостійно обирати спосіб реалізації Навчальної програми, що не може суперечити умовам 

Договору та чинному законодавству України. 
3.2.2. Не надавати послуги, що є предметом цього Договору у разі відсутності належно підтвердженого 

факту здійснення Замовником оплати повної вартості послуг за цим Договором. Часткова оплата за цим 
договором не надає права Замовнику скористатися наданням послуг за цим Договором, якщо Сторони не 
домовляться про інше. 

3.2.3. Виключно з власної ініціативи у разі дострокового припинення дії договору (незалежно від підстав 
для такого припинення) у зв'язку з ненаданням Замовнику послуг - повернути частину коштів, що були внесені 
Замовником як плата за надання послуг. 

3.2.4. В залежності від рівня засвоєння Замовником курсу навчання, який визначається Навчальною 
радою Виконавця за результатами співбесіди, видати Замовнику позитивну письмову рекомендацію щодо 
професійної (фахової) придатності, яка може бути використана з метою подальшого працевлаштування 
Замовника. 

3.2.5. Не починати навчання при наявності в групі менш 7 (семи) слухачів за курсом, зазначеним у 
Заявці. 

3.2.6. На власний розсуд змінювати розклад занять, попередньо завчасно повідомивши про це 
Замовника. У будь-якому випадку, загальна кількість занять, передбачених курсом навчання та підвищення 
кваліфікації не може бути меншою, ніж передбачається затвердженими планами навчання Виконавця. 

3.2.7. На власний розсуд залучати для виконання зобов’язань за цим Договором інших осіб. 

4. Права та обов’язки Замовника 

4.1. Замовник зобов’язується: 



4.1.1. Без поважних причин не допускати пропусків, відвідувати заняття, передбачені курсом навчання 
(Навчальною програмою) у кількості, більшій ніж 50% занять. 

4.1.2. Заздалегідь інформувати Виконавця про неможливість бути присутнім на запланованому занятті. 
Замовник повністю усвідомлює, що пропущене з вини Замовника та/або без поважних причин заняття 
перенесенню чи компенсації не підлягає, окрім випадків попереднього узгодження перенесення з Виконавцем. 

4.1.2. Виконувати вказівки викладача(ів) в процесі навчання як щодо дотримання навчального плану, 
так і щодо дисципліни підчас спільних з іншими занять, дбайливо ставиться до наданого в користування майна. 

4.1.3. Своєчасно оплатити передбачені договором грошові кошти, надати Виконавцю всі необхідні 
документи для оформлення документації про навчання Замовника. 

4.1.4 Нести матеріальну відповідальність за псування майна Виконавця, наданого Замовнику для 
навчання (в період очних занять в групах з іншими Замовниками). 

4.1.5. Виконувати всі інші вимоги законодавства, вимоги навчальних планів Виконавця, цього Договору 
в процесі навчання. 

4.2. Замовник має право: 

4.2.1. Вимагати належного і своєчасного надання послуг Виконавцем. 
4.2.2. Самостійно обрати Навчальну програму (Навчальний курс). 
4.2.3. Узгоджувати з Виконавцем період, в межах, якого буде проводитися навчання на умовах даного 

Договору. 
4.2.4. Своєчасно отримувати від Виконавця інформацію з питань організації та забезпечення належного 

рівня надання послуг. 
4.2.5. На отримання сертифікату затвердженого Виконавцем зразка у разі відвідування більше 70% 

занять.  
4.2.6. На отримання експертного висновку щодо якості написання випускного проекту, у разі його 

наявності відповідно до умов обраної Навчальної програми.  

5. Вартість послуг 

5.1. Вартість послуг з навчання залежить від конкретної Навчальної програми (Навчальних програм), 
обраної Замовником відповідно до опублікованого на веб-сайті Виконавця переліку Навчальних програм 
(прайс-листу). 

5.2. Загальна сума договору зазначається у Заявці, яка є невід’ємною частиною Договору. 
5.3. У разі, якщо обрана Замовником Навчальна програма передбачає проведення попереднього заняття 

курсу, його вартість вважається такою, що входить до загальної вартості послуг. 

6. Порядок оплати. 

6.1. Замовник оплачує навчання в такому шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок 
Виконавця за реквізитами, визначеними Договором та на веб-сторінці Виконавця https://wave.od.ua/. 

6.2. У призначенні платежу має бути зазначено назву Навчальної програми за яку здійснюється оплата 
відповідно до назви Навчальної програми, що зазначена на веб-сайті Виконавця https://wave.od.ua/. У разі, якщо 
назва курсу не буде зазначена у графі призначення платежу, Виконавець має право самостійно визначити 
Навчальну програму, відповідно до якої здійснено оплату, виходячи, зокрема, з вартості Навчальних програм 
та дати здійснення оплати. 

6.3. Всі витрати пов’язані з передачею грошових коштів, включаючи послуги банківської установи, 
покладаються на Замовника. 

6.4. Модель проведення розрахунків (повне або часткове авансування послуг, післясплата, розстрочка 
тощо) визначається Сторонами у Заявці Виконавця, яка є невід’ємною частиною Договору. У разі, якщо у Заявці 
не визначено модель проведення розрахунків, вважається, що Сторони дійшли згоди та обрали модель 
розрахунків на умовах авансування послуг у повному обсязі до початку їх надання. 

6.5. В разі не здійснення Замовником оплати повної вартості послуг у визначений Договором строк, 
Виконавець має право обмежити доступ Замовника, або особи, визначеної, яка проходить навчання, визначеної 
Замовником, до проходження курсу Програми до оплати Замовником повної вартості послуг у визначеному 
Договором порядку. 

6.6. У разі прострочення сплати повної вартості послуг, Сторони розглядають кожний такий випадок 
індивідуально. В залежності від обставин та волевиявлення Сторін, Замовник або третя особа, на користь якої 
Замовником було укладено даний Договір, може скористатись послугами у повному обсязі (якщо оплату було 
здійснено та підтверджено до запланованого часу проведення наступного заняття курсу Навчальної програми), 
у неповному обсязі без перерахування її вартості (якщо оплату було здійснено та підтверджено після 
запланованого часу проведення наступного заняття курсу Навчальної програми), або під час проведення 
наступного аналогічного курсу Навчальної програми. Отримані грошові кошти у такому разі поверненню не 
підлягають. 

6.7. У разі, якщо повна вартість послуг не буде сплачена протягом строків тривалості обраного курсу 
Навчальної програми, Договір вважається автоматично припиненим, а сплачені грошові кошти за цим 
Договором вважаються завдатком та відповідно до ч. 1 ст. 671 Цивільного кодексу України поверненню не 



підлягають, за виключенням випадків передбачених чинним законодавством України та/або за погодженням 
Сторін. 

7. Відповідальність сторін 

7.1. За невиконання або неналежне виконання передбачених цим договором зобов'язань, сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України. 

7.2. Виконавець не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору і/або за зміну Наукової 
програми з причин, незалежних від Виконавця, зокрема: через запізнення Замовника на заняття та/або діяння 
(дії чи бездіяльності) третіх сторін, що мають для Виконавця характер непереборної сили (зокрема, діяння 
органів державної влади), а також у разі настання форс-мажорних обставин (війна, стихійні лиха тощо). 

7.3. У разі прострочення здійснення оплати повної вартості послуг з будь-яких причин Виконавець має 
право стягнути Замовника пеню у розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України за кожен 
день прострочення оплати від суми заборгованості. 

7.4. Всі суперечності, які виникають між сторонами в процесі укладення чи  виконання даного Договору, 
вирішуються виключно в процесі переговорів. 

7.5. Взаємовідносини сторін, що не врегульовані даним Договором, регулюються чинним 
законодавством України. 

8. Форс-мажорні обставини 

8.1.  Сторони звільняються від відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх 
зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання чи неналежне виконання спричинено обставинами 
форс-мажору. 

8.2.  Під обставинами форс-мажору у цьому Договорі Сторони розуміють дію непереборних сил, що 
виникли незалежно від волі сторін, появу яких сторони не могли передбачити або запобігти виникненню яких, 
та які включають, не обмежуючись цим, наступне: 

- пожежі, повені, землетруси, зсуви, інші стихійні лиха та сезонні природні явища, зокрема закриття 
шляхів, проток, перевалів, портів, а також війна, воєнні дії, воєнний стан, проведення антитерористичної 
операції, блокади, страйки, ембарго, акти державних органів та інші подібні явища і дії, які роблять 
неможливим або суттєво заважають виконанню умов Договору Сторонами. 

8.3.  При виникненні форс-мажорних обставин Сторона, виконанню чиїх зобов’язань перешкоджають 
такі обставини, повинна письмово сповістити про це іншу Сторону протягом 10 (десять) днів з дати їх появи. 
Достатнім підтвердженням існування форс-мажорних обставин є довідка Торгово-промислової палати України 
або іншого компетентного органу. У цьому разі строк виконання своїх зобов’язань за Договором Стороною, що 
перебуває під дією форс-мажорних обставин, призупиняється до закінчення строку дії таких обставин. 

9. Термін дії і порядок розірвання договору 

9.1. Договір дійсний з моменту акцепту Замовником публічної оферти до Договору і діє до закінчення 
навчання або до його дострокового розірвання, а у частині розрахунків та фінансових зобов’язань – до повного 
їх виконання.  

9.2. Термін дії договору може бути продовжений за згодою сторін. 
9.3. Укладення Договору скасовує всі попередні письмові та усні угоди, досягнуті з даного предмету 

договору. 
9.4. Договір може бути достроково припинений у випадку:  
- визнання судом недійсності даного Договору внаслідок його суперечності діючому законодавству 

України; 
- при виникненні обставин, що перешкоджають виконанню договору незалежно від бажання сторін; 
- за згодою сторін;  
- якщо виконання стороною договору своїх зобов'язань є неможливим у зв'язку з прийняттям 

нормативно-правових актів, що змінили умови, встановлені договором щодо освітньої послуги, і будь-яка із 
сторін не погоджується про внесення змін до договору;  

- у разі ліквідації юридичної особи Виконавця, якщо не визначена юридична особа, що є 
правонаступником ліквідованої сторони;  

- у разі відрахування Замовника з курсу навчання за його заявою;  
- за рішенням суду в разі систематичного порушення або невиконання умов договору.   

10. Додаткові умови 

10.1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання. 
10.2. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови  Договору і/або відкликати Договір в 

будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни вступають в силу з 
моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті. 

10.3. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою 
внесення цих змін і до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору. 



10.4. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається 
припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти. 

10.5. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених 
цією Офертою і/або чинним законодавством України. 

10.6. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» 
Замовник, а також третя особа, від імені якої він може виступати, як суб’єкт персональних даних, дає 
однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами 
Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником та/або 
зазначені у даному Договорі, а також осіб, зазначених у Заявці, з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
культури, дозвілля, соціальної діяльності, у сфері бухгалтерського та податкового обліку, рекламування, 
анонсування та інших цілях встановлених Виконавцем. Суб’єкта персональних даних повідомлено про 
володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб’єкта, визначені 
законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані. 

10.7. Акцептуючи даний Договір, Замовник надає свою згоду на здійснення фото-, відеозйомок за участі 
особи, від імені якої він діє та/або себе, на використання фото, відеоматеріалів, із зображенням особи, від імені 
якої він діє  та/або себе, а також створення і використання фото-, відеоматеріалів, які будуть створені в процесі 
відвідування Навчальної програми, будь-яким незабороненим законом способом (у будь-якій формі та обсязі) 
без обмеження по термінам і території використання (з правом передачі третім особам). 

10.8. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в 
цілому. 

10.9. Виконавець є платником єдиного податку відповідно до Податкового кодексу України. 
10.10. Сторони дійшли згоди, що найменування розділів, підрозділів та Додатків до Договору не мають 

самостійного юридичного змісту, самі по собі не створюють у Сторін суб’єктивні права та/або обов’язки і 
зобов’язання, а використовуються лише для систематизації його положень. 

10.11. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених 
Договором та/або чинним законодавством України. 

Реквізити Виконавця зазначаються у виставленому ним рахунку та веб сторінці виконавця 
https://wave.od.ua/. 


