
МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО

між
Таврійським державним агротехнологічним університетом

імені Дмитра Моторного 
та

Асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу»

м. Мелітополь 26 лютого 2020 року

Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра 
Моторного (далі -  Університет), в особі Ректора Кюрчева Володимира
Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, та

Асоціація «Український клуб аграрного бізнесу» (далі -  Асоціація), в особі 
Президента Ліссітси Алекса Миколайовича, який діє на підставі Статуту, з 
другої сторони, уклали цей Меморандум про таке:

1. Основні положення:

1.1. Метою цього Меморандуму є запровадження новітньої магістерської 
програми «Агрокебети» в провідних аграрних закладах вищої освіти України, 
сприяння підготовці фахівців і керівників агропідприємств, поширення 
інноваційних та передових знань, а також навичок в галузі сільського 
господарства та менеджменту, підвищення ефективності та якості освітнього 
процесу.

1.2. Обидві сторони погоджуються заснувати та розвивати поетапну 
академічну співпрацю з метою сприяння освітньому та науковому обміну між 
адміністрацією, викладачами, науковцями, студентами та персоналом через 
спільні проекти, програми та інші види діяльності.

1.3. Конкретні заходи зі співробітництва, строки їх проведення та інші 
питання будуть визначатися робочими програмами та додатковими угодами.

2. Обов’язки сторін:

2.1. Університет зобов’язується:
- організувати та забезпечити акредитовану магістерську програму за 

спеціальністю 201 «Агрономія» галузі знать 20 «Аграрні науки та 
продовольство»;

- надати викладачів, що можуть забезпечити викладання дисциплін 
програми;

- призначити координатора програми від Університету;
- організувати набір групи студентів (25-30 чоловік) на контрактну чи 

бюджетну форму навчання (залежно від Правил прийому ЗВО);



- забезпечити аудиторіями, що мають відповідне матеріально-технічне 
забезпечення для організації навчального процесу;

- забезпечити транспортом для організації виїзних заходів на базі 
аграрних підприємств регіону;

- забезпечити гуртожитками для іногородніх студентів;
2.2. Асоціація зобов’язується:
- призначити координатора програми від Асоціації;
- надати навчальну програму курсу;
- надати методологію;
- надати консультації щодо реалізації програми;
- організувати та провести рекламну та маркетингову кампанію проекту 

«Агрокебети» та участі Університету в ньому;
- сприяти в залученні потенційних абітурієнтів програми;
- сприяти в залученні до програми лекторів-практиків від агробізнесу;
- сприяти у залученні до участі в програмі іноземних лекторів;
- сприяти в організації практичних візитів студентами програми 

«Агрокебети» на аграрні підприємства;
- сприяти в організації проходженні практики студентами програми на 

агропідприємствах - партнерах проекту;
- сприяти у працевлаштуванні випускників програми «Агрокебети».

3. Впровадження

3.1. Даний Меморандум не накладає ніяких фінансових зобов’язань на 
жодну зі сторін.

3.2. Будь-які фінансові зобов’язання будуть додатково обговорюватися у 
кожному окремому випадку та залежатимуть від фінансової спроможності 
обох сторін.

3.3. Обидві сторони можуть подавати спільні заявки для отримання 
фінансування та дослідницьких грантів для проведення спільних досліджень.

3.4. Усі зобов'язання пов’язанні з проектами, що схвалені додатковими 
угодами, повинні здійснюватись у відповідності з чинним законодавством, а 
також специфічних положень та умов фінансуючих організацій.

4. Строки дії Меморандуму

4.1 Даний Меморандум набуває чинності з моменту його підписання 
Сторонами і діє протягом 5 (п’ять) років з дня його підписання обома 
Сторонами та автоматично продовжується на наступний термін за умови, що 
жодна із Сторін не висловить письмових заперечень.

4.2 Кожна зі сторін може перервати дію даного Договору з наданням 
письмового попередження за 3 (три) місяці.



5. Інші умови Меморандуму

5.1. Всі зміни та доповнення до цього Меморандуму вважаються 
дійсними, якщо вони виконані у письмовій формі та підписані повноважними 
представниками обох Сторін.

5.2. Сторони домовилися про сумлінну співпрацю задля досягнення цілей 
цього Меморандуму та погодилися обмінюватися необхідними документами у 
разі необхідності для досягнення вказаних цілей.

5.3. Даний Меморандум укладено в двох примірниках, по екземпляру для 
кожної зі Сторін та мають однакову юридичну силу.

Юридична адреса та підписи сторін

Таврійський державний Асоціація «Український клуб аграрного
агротехнологічний університет бізнесу»

імені Дмитра Моторного

Україна
пр-т Б.Хмельницького, 18 
м. Мелітополь, Запорізька обл. 
72312
Тел. +380 619 42 06 18 
Е-таіІ: о1їісе@І5£іІіі.есіи.па

Україна
вул. І. Франка, 15А
м. Київ
01030
Тел.:+380 44 298 00 92 
Етаіі: іпїо@исаЬ.иа

Президент Асоціації


