
прим. № І

УГОДА
про наукове і науково-технічне співробітництво 

між Військовим інститутом телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут 
та Національним університетом оборони України імені Івана Чернзгховського

м. Київ 2021 р.

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв 
Крут, іменований надалі “Сторона Г’, в особі ОСТАПЧУКА Віктора 
Миколайовича, яьсий діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та Національний 
університет оборони України імені Івана Черняховського, в особі 
СИРОТЕНКА Анатолія Миколайовича, іменований надалі “Сторона 2”, який діє 
на підставі Статуту, з іншої сторони, які разом іменуються “Сторони”, уклали 
цю Угоду про наукове і науково-технічне співробітництво (далі -  Угода).

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Сторони керуються взаємною зацікавленістю в спільному розвитку 
їхнього наукового та інноваційного потенціалу, в тому числі проведенні 
спільних наукових досліджень.

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 встановлює жодних обмежень їхньої самостійності та 
автономності при здійсненні ними своєї статутної діяльності.

2. ПРЕДМЕТ УГОДИ

2.1. Предметом угоди є організація партнерства та співпраця Сторін.
2.2. Сторони домовились:
брати участь у спільних наукових та інноваційних проєктах, спрямованих 

на вирішення актуальних проблем, які становлять спільний інтерес Сторін;
спільно виконувати науково-дослідні роботи у галузях: соціальних та 

поведінкових наук (психологія), освіти (освітні, педагогічні на>тси), 
гуманітарних наук (історія), воєнних наук, національної безпеки, безпеки 
державного кордону (державна безпека, військове управління (за видами 
збройних сил), забезпечення військ (сил), озброєння та військова техніка);

проводити спільні наукові та освітні заходи;
здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності 

Сторін;
виконувати заходи академічної мобільності як здобувачів вищої освіти, 

так і наукових, науково-педагогічних та педагогічних працівників;



здійснювати підготовку і видавництво підручників, навчальних 
посібників, наукових монографій, статей, збірників тез конференцій;

надавати інформацію в галузі наз^и та освіти, яка становить інтерес для 
іншої сторони;

сприяти заходам, спрямованим на підтримку науки та освіти;
здійснювати експертизу науково-дослідних робіт, науково-технічної 

продукції, рецензування наукових статей, монографій;
сприяти і допомагати одна одній у видавничо-поліграфічній справі й 

поширенні наукових видань, підручників, іншої друкованої продукції Сторін.

3. ФОРМИ СШВПРАЦІ

3.1. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі цієї Угоди та/або 
додаткових угод і договорів, що згадаються 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.

3.3. Формами академічної мобільності для учасників освітнього процесу, 
що здобувають освітні ступені магістра та доктора філософії є: навчання за 
програмами академічної мобільності; наукове стажування, яке може включати 
залз^ення до виконання наукових проектів Сторонами.

3.4. Формами академічної мобільності для осіб, що здобувають наукову 
ступінь доктора наук, науково-педагогічних, наукових і педагогічних 
працівників та інших учасників освітнього процесу, є: участь у спільних 
проектах; викладання; наукове дослідження; наукове стажування; підвищення 
кваліфікації.

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. ВИМОГИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

5.1. Кожна із Сторін гарантує конфіденційність отриманої науїсово- 
технічної та іншої інформації у рамках цієї Угоди, зобов’язується вживати 
заходи щодо запобігання розголошенню отриманої інформації, а також 
дотриг^іуватись законодавства про захист інтелектуальної власності, державної 
таємниці, службової інформації, іншої інформації з обмеженим доступом.

5.2. Будь-яка інформація, передана в рамках виконання цієї Угоди, 
вважається конфіденційною, якщо Сторона, яка передала інформацію, не 
зазначила іншого.

5.3. Ступінь конфіденційності і гриф обмеження дост^плу визначаються



ВІДПОВІДНО до чинного законодавства.
5.4. Розмноження і розсилання результатів спільних досліджень за цією 

Угодою здійснюється у порядку, погодженому Сторонами.

6. ЗМІНИ І ДОПОВНЕННЯ

6.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до 
умов цієї Угоди.

6.2. Всі зміни і доповнення до умов цієї Угоди подаються в письмовій 
формі за підписом Сторін.

7. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

7.1. Угода набирає чинності з дати її підписання та діятиме протягом 5 
(п’яти) років з автоматичним продовженням на наступні 5 (п’ять) років, якщо 
жодна зі Сторін письмово не заявила про свій намір припинення співпраці в 
рамках цієї Угоди не менше ніж за місяць до завершення ї“ї дії.

7.2. Угода може бути достроково припинена за згодою Сторін або за 
письмовою вимогою однієї із Сторін шляхом направлення відповідного 
письмового повідомлення. Дія Угоди припиняється через 2 (два) місяці з дати 
отримання письмового повідомлення.

7.3. З питань, що не регулюються цією Угодою, сторони керуються 
чинним законодавством України.

7.4. Усі спори вирішуються Сторонами шляхом переговорів.
7.5. Ця Угода укладена українською мовою, у 2 (двох) примірниках,

які мають однакову юридичну силу, по одному примірнику для кожної Сторони.

8. МІСЦЕ ЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН

Сторона 1 Сторона 2
Військовий інститут телекомунікацій Національний університет оборони 
та інформатизації імені Героїв Крут України імені Івана Черняховського

01011, м. Київ, вул. Московська, 45/1. 03049, м. Київ, пр-т Повітрофлотський, 28 
тел. +38 (044) 280-59-67 тел. +38 (044) 271-06-97
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