
ДОГОВІР
про апробацію результатів наукових досліджень

м. Мелітополь «01» вересня 2017 р.

Таврійський державний агротехнологічний університет (далі -  
Університет) у особі ректора Кюрчева Володимира Миколайовича, діючого на 
підставі Статуту, з однієї сторони, а також Селянське (фермерське) господарство 
«СОКІЛ» (далі - СФГ) у особі директора Сокіл Ірини Станіславівни, діючого на 
підставі Статуту, з іншої сторони, уклали цей Договір про нижченаведене:

1. Предмет Договору.
1.1. Предметом договору є організація апробації результатів науково-дослідних

робіт (НДР), отриманих Університетом за темою «Маркетингова стратегія розвитку 
підприємств на ринку соняшнику» науково-технічної програми «Маркетингова 
стратегія розвитку підприємств агропромислового комплексу» (номер державної 
реєстрації 0116Ш02738/ 2016-2020 рр.) на підприємстві '

1.2. Апробація передбачає попередню перевірку в дії отриманих Університетом 
теоретично обґрунтованих наукових програм та оцінка ефективності їх практичної 
реалізації у СФГ.

1.3. Сторони домовились, що за вказаною вище темою НДР апробації 
підлягають:

- удосконалена методика аналізу маркетингового мікро- та макросередовища 
підприємства на ринку соняшнику;

- методика проведення анкетування споживачів соняшникової олії.
1.4. Сторони домовились:
- здійснювати обмін інформацією, необхідною для спільної діяльності Сторін;
- проводити спільні наукові та освітні заходи (наукові дослідження, виробничі 

практики студентів, тощо).

2. Форми апробації результатів наукових досліджень
2.1. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі цього Договору та/або 

додаткових угод і договорів, що уклааються між Сторонами на виконання цього 
Договору.

2.2 Виконання науково-дослідних робіт за темою, вказану в цьому Договорі, 
їхні терміни і порядок розрахунків між Сторонами визначаються окремими 
договорами.

3. Права інтелектуальної власності
3.1. Розподіл прав інтелектуальної власності, створених в результаті співпраці 

Сторін за цим Договором, здійснюється в кожному окремому випадку додатковими 
договорами, що укладаються між Сторонами на виконання цього Договору.

4. Зміни і дсповнення
4.1. Сторони можуть вносити за взаємною згодою зміни і доповнення до умов 

цього Договору.
4.2. Всі зміни та доповнення до умов цього Договору подаються в письмовій 

формі за підписом Сторін.



5. Заключні положення
5.1. Угода набирає чинності з дати її підписання та діятиме протягом (трьох)

років.
5.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, 

вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.
5.3. Якщо відповідний спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю 
такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

5.4. Угода укладена у двох примірниках по одному для кожної Сторони, кожен 
з яких має однакову юридичну силу.
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