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УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

Фізико-технологічний інститут металів та сплавів НАН України, в подальшому
-  ФТІМС НАН України, в особі директора Нарівського Анатолія Васильовича, 
діючого на підставі чинного законодавства України та Статуту ФТІМС НАН 
України, з одного боку, та Східноукраїнський національний університет імені 
Володимира Даля, в подальшому -  СНУ ім. В. Даля, в особі ректора Поркуян 
Ольги Вікторівни, діючого на підставі чинного законодавства України та Статуту 
СНУ ім. В. Даля, з іншого боку, далі -  Партнери, усвідомлюючи необхідність 
реалізації спільними зусиллями положень Національної доктрини розвитку освіти 
і науки України, концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України;

- зважаючи на важливість здійснення співробітництва у сфері освіти і науки 
та бажання поглибити контакти між вищими навчальними організаціями та 
науковими установами України;

будучи переконаними, що завдяки співробітництву прогрес у формуванні 
конкурентного інноваційного середовища економіки України, яка 
ґрунтуватиметься на взаємодії освіти, науки та виробництва, буде прискорений;

- визнаючи повноваження Партнерів, їх компетентність, досвід та право 
розробки і підписання офіційних документів, уклали угоду про наступне.

Метою Угоди є:
-  створення належних умов та механізмів для системного співробітництва 

вчених, викладачів, аспірантів та студентів ФТІМС НАН України та СНУ 
ім. В. Даля у науковій та освітній сферах;

-  посилення спільними зусиллями позитивного науково-методологічного 
впливу на економічні процеси в Україні;

-  встановлення партнерських взаємовигідних відносин між науково- 
дослідними та науково-освітніми установами та бізнес-структурами, 
налагодження їх взаємодії навколо принципів інноваційної економіки;

-  наближення науки та освіти до стандартів сучасного ринку праці та вимог 
роботодавців;

-  об’єднання та ефективне використання наукового-дослідного та науково- 
освітнього потенціалу ФТІМС НАН України та СНУ ім. В. Даля;

-  соціальна популяризація взаємозв’язку наукової освітньої та комерційної

1. МЕТА УГОДИ



2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом Угоди є принципи, напрямки, форми та умови співробітництва 
Партнерів.

2.2. Партнери домовилися на принципах взаємного порозуміння та взаємної 
економічної доцільності об’єднати зусилля, професійний досвід, науково-освітній 
потенціал, ділову репутацію, ділові зв’язки та співпрацювати у напрямку розвитку 
науки та освіти у таких формах:

-  підвищення кваліфікації спеціалістів з вищою освітою і науково- 
педагогічних кадрів за участю провідних фахівців ФТІМС НАН України та 
СНУ ім. В. Даля;

-  організація та проведення спільних наукових досліджень, сприяння 
впровадженню наукових розробок ФТІМС НАН України та СНУ ім. В. 
Даля у виробництво;

-  розробка спільних науково-дослідних та науково-освігніх цільових програм 
і проектів;

-  участь у конкурсах регіонального, державного та міжнародного рівня;
-  організація міжнародного науково-дослідного та науково-освітнього 

співробітництва з установами зарубіжних країн за напрямками 
співробітництва ФТІМС НАН України та СНУ ім. В. Даля;

-  організація спільних науково-дослідних та науково-освітніх конференцій, 
симпозіумів, семінарів;

-  спільне інформаційне забезпечення науково-дослідної та науково-освітньої 
діяльності ФТІМС НАН України та СНУ ім. В. Даля, написання і 
публікація спільних наукових та науково-методичних праць;

-  співробітництво з організаціями, підприємствами, науково-дослідними 
інститутами;

-  організація академічного обміну аспірантами, студентами, викладачами та 
вченими між ФТІМС НАН України та СНУ ім. В. Даля;

-  провадження наукової та освітньої діяльності на третьому (освітньо- 
науковому) і четвертому (науковому) рівні вищої освіти для забезпечення 
підготовки здобувачів вищої освіти ступенів доктора філософії та доктора 
наук;

-  організація інших наукових та науково-освітніх заходів, проектів, що 
сприяють реалізації мети, зазначеної у п. 1.1 цієї У годи.

2.3. Одним із пріоритетних напрямків наукових досліджень на найближчі 5
років вважати дослідження закономірностей впливу ЗОВНІШНІХ ТИ ШУТРШШІХ
чинників на механізми та баланс дисипації енергії тертя та підвищення
надійності і ресурсу роботи пари залізничні колесо-рейка.

3. ФІНАНСУВАННЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

3.1. Фінансування співробітництва у формах, зазначених у п.2.2. цієї Угоди, 
відбувається за рахунок власних коштів Партнерів; коштів, отриманих у якості 
грантів, стипендій, премій за спільні проекти ФТІМС НАН України та СНУ ім. В.



3.2. Розподіл коштів, отриманих у якості грантів, стипендій, премій
відбувається згідно домовленості Партнерів, умови якої визначаються
додатковими угодами.

4. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВРОБІТНИЦТВА

4.1. Процес організації співробітництва у формах, зазначених у п.2.2. цієї 
Угоди, відбувається згідно домовленості Партнерів, умови якої (розподіл 
обов’язків, призначення відповідальних осіб, визначення обсягу і термінів 
виконання завдань) закріплюються у наказах, розпорядженнях та інших 
документах, що затверджуються директором ФТІМС НАН України та ректором 
СНУ ім. В. Даля.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

5.1. Партнери мають наступні права:
-  взаємні зустрічі на заздалегідь домовлених умовах;
-  ознайомлення з інформацією, що стосується напрямків та форм 

співробітництва, визначених цією Угодою;
-  ініціювання та проведення спільних робочих зустрічей, нарад з питань 

співпраці;
-  спільно погоджена участь у заходах Партнера, що відповідають меті та 

тематиці співпраці;
-  внесення пропозицій щодо стратегії, нових напрямків та форм 

співробітництва;
-  посилання на Партнера під час рекламування власної партнерської мережі, 

діяльності, але без права використання офіційних атрибутів Партнера, якщо 
на це не існує письмової згоди;

-  за згодою запрошувати Партнера на заходи, що мають відношення до мети і 
тематики співпраці;

-  використання матеріально-технічної бази за спільним погодженням, але 
виключно у межах співробітництва, форми якого визначені цією Угодою.

5.2. Партнери зобов’язані:
-  дотримуватись принципів та положень цієї Угоди;
-  всіляко підтримувати розвиток взаємної співпраці;
-  брати участь у розробці та ухваленні спільної програми дій;
-  вирішувати будь-які питання, що виникають під час співпраці;
-  приймати до розгляду пропозиції Партнера щодо стратегії та умов 

співпраці, проведення спільних зустрічей та нарад;
-  своєчасно інформувати Партнера про свої наміри щодо змін або розірвання 

цієї Угоди;
-  своєчасно обмінюватись інформацією, у т.ч. документацією, необхідною 

для здійснення співробітництва.



6. ТЕРМІН ДІЇ УГОДИ

6.1. Термін дії Угоди встановлюється з моменту її підписання і до 31 грудня 
2020 року.

6.2. Термін дії Угоди може бути пролонговано на новий термін за письмовою 
або усною згодою Партнерів.

7.1. Ця Угода укладається у 2-х примірниках, що мають однакову юридичну 
силу, по одному примірнику для кожного Партнера.

7.2. Угоду може бути розірвано достроково у разі:
-  взаємної згоди Партнерів;
-  в односторонньому порядку в разі невиконання одним з Партнерів узятих на 

себе зобов'язань, викладених у цій Угоді;
-  у випадку недоцільності подальшого співробітництва.
7.3. Про намір достроково розірвати цю Угоду Партнер попереджає іншого 

Партнера письмово, не пізніше ніж за один місяць до дати розірвання.
7.4. У випадку зміни суттєвих положень цієї Угоди, Партнери зобов’язуються 

повідомляти один одного у письмовій формі у 10-тиденний термін та приймати 
остаточне рішення про внесення змін тільки за взаємною згодою.
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