
УГОДА ПРО СПІВПРАЦЮ 

 

“01” вересня 2019 року                                                                             м. Київ   

 

 

Науково-дослідний інститут економіки і менеджменту  Національного 

університету біоресурсів і природокористування України (НУБіП України) в 

особі директора Талавирі Миколи Петровича, що діє на підставі Наказу від 25 

грудня 2014 р. № 1424  та Всеукраїнська громадська організація «Національна 

асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України», в особі директора 

Бакуна Юрія Олексійовича, що діє на підставі  статуту, разом іменовані як 

«Сторони», уклали цю Угоду про співпрацю (далі - Угоду) про таке 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку 

їхнього наукового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні 

спільних наукових досліджень та впровадження їх у практику  

1.2. Співпраця здійснюється на основі рівноправності, взаємної вигоди, 

чесного ділового партнерства, а також підтримки взаємних ділових контактів. 

1.3. Ця Угода не накладає на її Сторони жодних майнових і фінансових 

зобов’язань, а також не втановлює жодних обмежень їхньої самостійності та 

автономності при здійсненні ними своєї статутної діяльності. 

 

 

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

Метою співробітництва є забезпечення високої якості професійної підготовки 

здобувачів наукового ступеня доктор філософії на основі об’єднання 

інтелектуального потенціалу, матеріальних і корпоративних ресурсів партнерів. 

2.1. Предметом угоди є організація партнерства та співпраця Сторін. 

2.2. Сторони домовились:  

‒ брати участь у спільних наукових та інноваційних проектах, 

спрямованих на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес 

Сторін; 

‒ спільно виконувати науково-дослідні роботи у галузі економіки та 

аграрного виробництва, розробляти освітні та інформаційні матеріали;  

‒ організація баз практики для здобувачів наукового ступеня доктор 

філософії; 



‒ здійснювати підготовку навчально-методичної літератури для 

потреб професійної діяльності сільськогосподарського сектору України; 

‒ проводити спільні наукові та освітні заходи; 

‒ здійснювати обмін інформацією,  необхідною для спільної діяльності 

Сторін; 

- розробляти ефективні методи мотивації і стимулювання навчальної 

діяльності здобувачів наукового ступеня доктор філософії; 

- експертна оцінка якості освітньо-наукової програми «Менеджмент». 

Перелік вказаних вище напрямів роботи не є вичерпним і може 

доповнюватися за згодою сторін. 

 

3. ФОРМИ СПІВПРАЦІ 

 

3.1. Співпраця між Сторонами  здійснюється  на основі цієї Угоди та/або 

додаткових угод і договорів, що укладаються між Сторонами на виконання цієї 

Угоди. 

3.2. Виконання науково-дослідних робіт у галузях передбачених цією Угодою, 

їхні терміни і порядок розрахунків між Сторонами визначаються окремими 

договорами. 

 

4. ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  

 

4.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті співпраці 

Сторін за цією Угодою, здійснюється в кожному окремому випадку додатковими 

договорами, що укладаються між Сторонами на виконання цієї Угоди. 

 

5. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ 

5.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до умов 

цієї Угоди. 

5.2. Всі зміни та доповнення до умов  цієї Угоди подаються в письмовій формі 

за підписом Сторін. 

 

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

6.1. Угода набирає чинності з моменту її підписання Сторонами і діє протягом 

п’яти років. Якщо за місяць до закінчення терміну дії угоди жодна зі Сторона не 

ініціює припинення її дії, угода вважається пролонгованою на тих же умовах і на 

наступний п’ятирічний періоду. 

 

 



 
 

 


