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Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського
господарства України 

та
Національним університетом біоресурсів і природокористування України

за проектом
“Синергія знань, досвіду та креативності заради майбутнього”

м. Київ 'ЗО 2020 р.

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 
України в особі державного секретаря Мар’євича Костянтина Михайловича, 
який діє на підставі Положення про Міністерство розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства України, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 20.08.2014 № 459 (з подальшими змінами), яке надалі 
іменується “Мінекономіки”, з одного боку,

та

Національний університет біоресурсів і природокористування України в 
особі ректора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича, що діє на підставі 
Статуту університету, який надалі іменується НУБіП, з іншого боку,

іменовані разом “Сторони”, а кожна окремо -  “Сторона”,

ураховуючи, значний науковий потенціал учасників освітнього процесу 
НУБіП та наявний у Мінекономіки досвід з аналізу та вироблення рішень 
економічної політики,

розуміючи потенціал інноваційної і креативної молоді України,

усвідомлюючи зобов’язання з метою досягнення Цілей сталого розвитку 
шляхом перетворення економіки України на сталу розвинену економічну 
систему,

з метою долучення НУБіП до проекту “Синергія знань, досвіду та 
креативності заради майбутнього” (далі -  проект),

домовилися і уклали цей Меморандум про співробітництво (далі -  
Меморандум) у рамках реалізації проекту про таке:



1. Сторони підтверджують, що інтересам кожної з них відповіл 
узгоджене співробітництво для реалізації проекту.

2. Цей Меморандум визначає узгоджений формат добровільно 
співробітництва Сторін для досягнення поставленої мети, і не створ* 
юридичних та/або фінансових зобов'язань для жодної із Сторін, і 
розглядається сторонами як попередній договір та як договір про спільї 
діяльність.

3. Метою співробітництва Сторони визначили створення майданчш 
для поєднання та примноження знань та зусиль, спрямованих і 
реформування економіки України, що сприятиме розвитку наукової робот 
НУБіП у сфері економіки, фінансів та управління, підвищенню ефективнос 
роботи Мінекономіки, надасть змогу одержати практичний досвід дп 
здобувачів вищої освіти.

4. Для досягнення поставленої мети Сторони домовилися пр 
можливість створення при Мінекономіки координаційної групи та спільнот 
комітету експертів для оцінки досліджень, що включатимуть представникі 
Мінекономіки та НУБіП, які на підставі відповідних меморандумів братимут 
участь у проекті.

5. Мінекономіки буде здійснювати такі заходи:

5.1. Визначати відповідального представника для координаці 
спільних заходів згідно з проектом;

5.2. Готувати та надавати НУБіП запити щодо тем аналітичний 
досліджень, надавати необхідні та наявні статистичні дані та аналітичні 
матеріали, нормативно-правові акти в рамках досліджень;

5.3. Визначати відповідальних осіб з числа посадових осіб 
Мінекономіки, відповідальних за окремі теми аналітичних досліджень 
(менторів);

5.4. Надавати можливість здобувачам вищої освіти-учасникам 
досліджень та учасникам освітнього процесу НУБіП долучатися до 
зустрічей, робочих нарад з питань досліджень та інших питань, що 
належать до повноважень Мінекономіки;

5.5. Брати участь у заходах, організованих НУБіП у рамках 
досліджень, а також в освітньому процесі в разі необхідності;

5.6. Забезпечувати можливість представлення кращих аналітичних 
досліджень, відібраних спільним комітетом експертів на організованих 
щокварталу Мінекономіки публічних заходах, а також на веб-сайті 
Міністерства;

5.7. Забезпечувати здобувачам вищої освіти-учасникам досліджень 
можливість проходження практики, стажування в Мінекономіки;

/
2

/



з

5.8. У межах повноважень заохочувати кращих здобувачів вищої 
освіти: надавати рекомендаційні листи, довідки про впровадження 
результатів досліджень;

5.9. Здійснювати кроки щодо побудови інформаційної платформи 
для поширення комунікацій та позитивного досвіду цього проекту серед 
інших закладів вищої освіти України.
6. НУБіП погоджується здійснювати такі заходи:

6.1. Призначати відповідальних представників для координації 
спільних заходів згідно з проектом;

6.2. Надати представників до складу координаційної групи та 
спільного комітету експертів;

6.3. З урахуванням вимог законодавства додавати до навчальних 
планів теми аналітичних досліджень, сформовані Мінекономіки, та 
організувати підготовку аналітичних досліджень серед здобувачів вищої 
освіти, за темами, сформованими Мінекономіки;

6.4. Використовувати під час досліджень дані лише з надійних 
національних та іноземних джерел, зазначаючи посилання на такі 
джерела;

6.5. Надавати можливість здобувачам вищої освіти долучатися до 
зустрічей, робочих нарад з питань досліджень та інших питань, що 
належать до повноважень Мінекономіки.

7. Сторони усвідомлюють, що повнота та якість аналітичних процедур 
та висновків, що готуватимуться в рамках проекту здобувачам вищої освіти 
залежатиме від ефективності взаємодії Сторін у рамках проекту.

8. Під час реалізації проекту Сторони діятимуть відповідно до 
законодавства України та з урахуванням власних внутрішніх правил та 
процедур.

9. Під час надання інформації для цілей проекту сторони діятимуть 
відповідно до положень щодо доступу до інформації та гарантій забезпечення 
конфіденційності інформації, визначених Законами України “Про 
інформацію”, “Про державну статистику” та “Про доступ до публічної 
інформації”.

10. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання 
Сторонами та діє протягом строку існування заінтересованості Сторін у 
співробітництві. Зміни або доповнення до цього меморандуму можуть бути 
внесені за взаємною згодою Сторін та оформлюються додатковими угодами, 
що є невід'ємною частиною меморандуму. Кожна сторона має право заявити 
письмово про припинення цього меморандуму не пізніше ніж за 
10 календарних днів до такого припинення.



11. Текст Меморандуму складено українською мовою у двох 
автентичних примірниках для кожної зі Сторін.

На підтвердження вищезазначеного цей Меморандум підписали:

Міністерство розвитку економіки, 
торгівлі та сільського господарства 
України
Адреса: 01008, м. Київ, 
вул. М. Грушевського 12/2 
тел. (044) 200-45-15 
е-таіі: тесопоту@ те.еоу.иа

Національний університет
біоресурсів і природо
користування України
Адреса: 03041, м. Київ, 
вул. Героїв Оборони, 15 
тел. (044)5278242 
е-шаіі: гес{огаі@пиЬір.ес1и.иа

Державний секретар Міністерства 
розвитку економіки, торгівлі та 
сільського господарства України

К. М. Мар’євич

Ректор 
універси
прир

Національного 
біоресурсів і 

України

Ніколаєнко


