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Угода  про співпрацю 
      № 16                                                                                               18 березня 2021 р. 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та  

Задіраки Валерія Костянтиновича, академіка НАН України, доктора фізико-

математичних наук, професора, завідуючого відділом Інституту кібернетики імені  

В.М. Глушкова НАН України____________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
 (Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода) 

уклали Угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 



4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 

4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

03680 Україна м. Київ – 187,  03187 Україна м. Київ – 187, 

Проспект Академіка Глушкова, 40  Проспект Академіка Глушкова, 40 

Директор Інституту проблем  завідуючий відділом 

штучного інтелекту МОН України і  доктор фізико-математичних наук, 

НАН України,  академік НАН України, 

доктор технічних наук,  

член-кореспондент НАН України, 

 професор 

професор   

   

Шевченко А.І. ____________________  Задірака В.К.  

 

 

М.П.                                                                                                                 М.П. 
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Vrola npo cninnpauro
2o-p.

IHcruryr npo6nenr rrryqHofo iHrererry MiHicrepcrea ocsirz i uayxz Yrpalura i
Hauiona,'mnoi arcaler'lii HayK YxpaiHn, Haaa,ni IHcraryr, e oco6i AapeKTopa IHcraryry
llleeqeHKa AHaroniq IeaHoeu.ra :; oAHiei cropoHa, uto lie Ha niAcraei Craryry, ra

_KoHqpareHKo IOpiii flaHrelifioBrfq, AoKrop rexuiuHux HayK, nporlecop, :aei4yeau

r<a$eapn iHrelexryaJrbHHX iHrlopruauiftHax cucrert r{opuontopcbKoro Hauioua,lrsoro
yHieepcnrery inreHi flerpa Moruln

(flpBnrrrre, iv'a, no-6arrroni ncettrii crynrrtt,. rBatrtrt noca,u oco6H I tkore YKPataerlcr yro,u)

yKnanr4 Yrogy npo HacrynHe:

l. flpegnler yroAlr
L LBianoeiaHo Ao yMoB ui€l' Yroln, CropoHrz 'to6oa'x:yrorrcr cnienpauroaarz

B HanpffMKy noKpau{eHHr po6orz BHAaBHaurBa HayKoBoro nepioglzr{Horo Br4AaHHs IHcruryry:a
Ha3Bolo <Artiflcial Intellisence> <<LLIrv'{Hfifi isre:rexr>,

l.2.Bpaxonynqu B3aeMHy :aqixaeleHicrr, CropoHra AoMoBnsrorscs cni:rsHo Aiqrz :
Meroro 06'eAHaHHs 3ycr{nb y erapiureHui :as.qaF{I' i npo6.rrev HayKoBofo BITAaHHS.

2. HanpnnrKH B3aeMHoi cnianpaui
2.l.flilevueHHq sKocri eItAaF{Hq ra cBoer{acHoro npyKy nonrepie )KypHany.

2.2.Cntt;;ae, 3 ypaxyBaHHsM norpe6 i Mox,raeocreft CropiH, yAocKoHaneHHtr

varepialrHo-rexu iqno\' 6utu BI4AaHHq.

2.3,Cnimsa opranirauil oilpr4nronHeHHfl rvarepia,'rie HayKoBHX xoHSepeHuifi,

cnvno:iyvie, certiuapie ra iHrxax 3axoAis, uo npoBo.qflrbcq a IHcrnryri.
2,4,CnienparJfl y peueH:yeaHHi varepiania, rxi HaAXoAqrb lo peaaxuii, Bnse,'IeHHq

uariary, AorplrMaHHt BUAaBHI4T{oI ernxH.
2.5.B3aeNaHa yr{acr6 y rpopvynaHHi se6roHreHry BUAaHHq (aorpznranHr peganqifinoi'

no,'IiruNra, asoNaoeHocri ),
2.6.Cni,rsse enpiueaHr rrn'raHb iHaexcauii' )rypHany n viNHapoAHnx nenorarapirx

(6i6liorerax Ber'rJ4Krrx yuieepczrerie cairy). rnriNHapo4HI4x HayKoBo-Merpl4r{Hzx 6a:ax.
2.7.Cnienpaqq a iHrxr.{x HanpsMax Ha ocHoei e3aeN4Hor':allixaereHocri cropiu.

3. 3o6oe"r3AHHq IHcrnryry
3. l .lHcrrzryr go6oe'flgyerbcs:

3. 1 . Lflpu:tHar{nrr4 KoHraKrHy oco6y, sKa 6yae eianoeilailbHolo 3a

38'r3oK i cnienpaurc 3 BHUre Ha3BaHHM Lrr,reHoM pe.raxuifiHol'rco.'reril''l Ha.q,aHHtM r'fi seo6xiaHoi
inQopnrauii rqoao :lviH y peaaxqifiHifi no,rirnui ea4aHHr.

3.l.2.BpaxoByBarn npono:zqii', rri 6yayrr saAasi qJreHoM peaarcuifiuoi rco:rerii crocoBHo
po6orz HayKoBofo nepio4a.rHoro BhAaHHr, Br.rpirryBarv cnipui rIHraHHs, gxulo raxi 6yayrs
BI{HUKATVI,

3.1,3.BqacHo,6e:l3arpr4MKr4, a nlipy Ha.qxoAXeHHr nrarepia,'ris Bil aeropia, naAcz:ranr ix
Ha peueH3yBaHHt r{neHy pelaxuifisor' xo,'rerii'.

3.1,4,Ha 3arrqr r{neHa pelarcUifisoi'xo,rerij', HaAaBarrz iucpopnraUirc npo aBropa crarri, gxa

Halifiurna iionry Ha peueH3yBaHHr (:a BI4HflrKoM BHna.qKy noAeifiHoro <cliloro>
peqeu:yeaHHr).

3.l,5.Haaar?r r{neHy peaaxqifiHoi xo,rerii (peueHsenry) rpnea,rafi npol,riNoK qacy .qnfl

po3rnsAy ra peueH3yBaHHr Hayxonoi' po6orra aBropa.

4. 3o6oats3aHHq q!'reHa peaarcuifiuoi ro,rerii
4, 1. 9:reu peaaxuiftHoi rco:rerir' :o6on'l:y€rrcr:

Nb
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4.i.1,flprE:tHalrvtrvr KoHraKrHy oco6y, rra 6yae Bi.qnoeiAanbHoto 3a 3e's3ox icrrinnpaqro:
IHcrnryronr ra HaAaHHfl Heo6xiluoi' iHt|lopvauii. sna He e rcoH(tiaeHuiftHoro.

4.l.2.Bpam yLracrb y po3Br.{rK)/ Marepianrso--rexniqHoi 6as}i FlayKoBofo nepio.qt'tvHoro

BHNAHHg.

4.1.3.3a6e:ileqyBarr.{ qxicHe ra cBoerlacHe peueH3yBaHHl oAep}KaHI4x nrarepia,rie. niA qac

sKofo AorpHMyBaracq N4iNF{apoAHHX Bl.IMor Ao ny6:rixaUifi y tpaxoBI'IX BHAaHHsx,

4.L4.He po3fonouyRarr4 iHdtoprvauiro rrpo pe3ynbrar peIIeH3yBaHHq HaAaHoro fiolty
rvrarepiany cropoHuittt oco6an.

5. BianosiAaluHicrs CropiH. flopqlox nllpiureHHl cnopie
5.1,CropoHH Hecyrr, ni4noni,lansnicrs ra Aig:rsnicrb y paN{Kax uiel Yro,qu B Mexax

B3srHX sa ce6e 3o6oe'q::alrt i e nopsAKy. [epeA6ar{eHoMy 3aKoHoAaBcreon'l YrpaiHll'
5.2.Vci cnipHi rrHraHHs, gri Rr{}tlKarorb vixr cropoHaMI4. anpiutyrcrscx IUJIsxoM

neperoeopiB, 3 ypaxyBaHHsM rlpaB ra iHrepecie CropiH.

6. IHrui yr\{oBH

6.l,fleperix eraAie cnienpaui it o6oe'q3xie CropiH He c Bar{epnHHM i tttoNe 6ylrt
AonoBHeHr,rft a6o nepernsHytufr za 3ronorc.l Cropiu, uto orf op,v,rserbcs lloAarKoBL{MH yroAaMI4.

6.2.L\s Yro,,lta BBaxa€rrbcs yKxaneHorc i Ha6rapae qnusocri 'l MoMenry ti niAracaHHq

CropoHavu ra cnpin,reHsg ni,llnHcis neqarxavn.
6,3.Tep.,viH aii uiei Yro.ura rror{HHae ceift nepe6ir y noveHr il nilnncaHHfl ra gie nporarolt

rpbox poxie.
6.4,-flxuro xoAHa i: cropiH e nacbN,{osifi $opvi He 3asBI4JIa npo Hanlip ilpr4rrr4Hrrr4 airc qiei

Yro.qa, To BoHa BBaxaerbcq ilpoAoBxeHoto Ha HacrynHnfi reprrliH.

6.5.KoNHa i: cropiH 3a BJTacHHM 6axasHsnr Moxe po:ipsarn uro Yroay B

onHocropoHHboMy nopsAKy, nonepeIIHBUH ilpo [e iuuy CropoHy y ilr]cbMoBifi r]opui :a 30

KaneHAapHr.rx AHis Ao Aarlz. 'l stcoi npofroHyerbcs npanaHrzru Yroly.
6.6.3nniHrz fi AonoeHeHHs Ao uiei Vroarz. a raKox yci AoAarKoei yro4u, AoAarKH lo sei

BBa)r(alort,cs nihcnuttu,'rr4ue B roMy ButrarKy, sKUIo BoHI4 Nra]orb nticbMoBy Oop*y inianrzcaHi

ynoBHoBaxeHr4Mr.r npeAcraBHnKaMH o6ox CropiH ra crpinneni i'x neLIarKaMI4.

6.7.Iln Vrola cK,raAeHa npH noBHorvy po:ynriHni Croposavu ii' ynroe i -repnriHonorii

yxpaiHcsrcoro MoBoK), y .qBox iAesruqsltx npravipHrzr<ax, qxi Marorb oAHaKoBy ropn.ql4qHy cnny,

- rro oAHoMy Arq roxnoi ir cropiu.

7. MicuerHAxoAlKeHHs rA

03680 Vxpai'Ha nr. I{ni's - i 87.

flpocnexr Axalenrira f:ryuroea, 40

[rzpexrop Iucrnryry npo6nev
ruryr{Horo iHre:rexry MOH Ynpai'Htz i

HAH Vxpai'Ha,

AoKTop rexHi.rnnx HayK.
LIICH-KOPCCNOHACH'f HAH Y TPAIHN,

npoQecop

llleeqeHxoA.L ";'".

niAnucu Cropirr

54003 Yrcpai'Ha N4, Maxolai'e
nyrr. 68-va,{ecaHrHnrcie, I 0
r{opHorv opcr,xnii H aqi o ua,rrHrfi
yuieepcllrer ineHi flerpa Morn:ru

_MOH YnpaiHn

_ AoKrop rexsiqHnx HayK.

KoHAparesxo

M.II



Угода  про співпрацю 
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Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та  

Крака Юрійя Васильовича, доктора фізико-математичних наук, професора, завідувача 

кафедри теоретичної кібернетики Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (м.Київ, Україна)____________________________________________________ 
(Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода) 

уклали Угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 
 
 



4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 

4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

03680 Україна м. Київ – 187,  01601 Україна, м. Київ - 601 

Проспект Академіка Глушкова, 40  вул. Володимирська, 60, 

Директор Інституту проблем  Київський національний університет  

штучного інтелекту МОН України і  імені Тараса Шевченка 

НАН України,  факультет комп’ютерних наук та 

доктор технічних наук,  

член-кореспондент НАН України, 

 кібернетики, доктор  

фізико-математичних наук,  

професор  професор 

   

Шевченко А.І. ____________________  Крак Ю. В. __________________ 

 

 

М.П.                                                                                                                 М.П. 
 



Угода про співпрацю
№ __6_ __15______________ 20____р.

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 
Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 
Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та

Кузнєнова Миколи Юрійовича, д.т.н. проФ.. чл.-кор. НАН України, зав, від. ІК НАНУ,

(Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода)

уклали Угоду про наступне:

1. Предмет угоди
1.1 .Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 
назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 
метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання.

2. Напрямки взаємної співпраці
2.1. Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.
2.2. Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання.
2.3. Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті.
2.4. Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.
2.5. Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності).
2.6. Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.
2.7. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3. Зобов’язання Інституту
3.1.Інститут зобов’язується:
3.1.1. Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 
інформації щодо змін у редакційній політиці видання.

3.1.2. Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 
роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 
виникати.

3.1.3 .Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 
на рецензування члену редакційної колегії.

3.1.4. На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 
надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 
рецензування).

3.1.5. Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 
розгляду та рецензування наукової роботи автора.
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4. Зобов’язання члена редакційної колегії
4.1. Член редакційної колегії зобов’язується:
4.1.1. Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною.
4.1.2. Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.
4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.
4.1.4.Не розголошувати інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів
5.1. Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України.
5.2. Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін.

6. Інші умови
6.1. Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами.
6.2. Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками.
6.3. Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років.
6.4. Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін.
6.5. Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за ЗО 
календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду.

б.б.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками.

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 
українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 
-  по одному для кожної із сторін.

7. Місцезнаходження та підписи Сторін

03680 Україна м. Київ -  187, 
Проспект Академіка Глушкова, 40 
Директор Інституту проблем 
штучного інтелекту МОН України і 
НАН України, 
доктор технічних наук, 
член-кореспондент НАН України, 
професор

Шевченко А.І.

03680 Україна м. Київ -  187,
Проспект Академіка Глушкова, 40 
Завідувач відділу математичних методів 
теорії надійності складних систем Інституту 
кібернетики імені В.М.Глушкова НАН України 
доктор технічних наук, 
член-кореспондент НАН України, 
професор

Кузнецов М.Ю.

М.П. М.П.



YroAa npo cnienpa.._IO 
_______ 20 __ p. 

lHCTHT)'T npo6neM aJTyqHoro ittTeneKry MitticTepcrna ocaiTH nayKH YKpai'1rn 
HauioHanbtto'i aKa,neMiY HayK YKpa'iHH, 11a,nani IHcnnyT, a oco6i .n11peKTopa Iucrn:Tyry 
UJeBlfenKa AnaToJJiR IBanoBHlfa 3 O)l.Hid crnpom1, ru.o .nie: Ha ni.ncrnai CrnT)'Ty, Ta 

flaJJarin OJJeKcan)lp BacHJJbOBH"•, IlOKTOp TeXHtqHHX tta)'K, npod?ecop, aKaneMiK HAH 
YKpai'HH, 3acTvnHHK nupeKrnpa JncnrryTy Ki6epnen1Ktt iMeHi B.MTJIYWKOBa HAH YKpa.i'mt 

( npo38HlllC, IM ' • . no-68n.KORI , ""Cllltli Ct)'fllllh, 3&allll•, flOCA114 oco611. 3 IKOIO YKPAJl4CTloC.I yrorua) 

yKnanH YroJJ.Y npo HacTynue: 

1. Ilpe)lMCT yro)lH 
1.1.Bi.nrrosip;Ho .n.o yMOB uie:'i Y re.nu:, Crnpo1rn 3060s' .Sl3YJOTbC.SI cnisnpaurosarn 

B Harrp.SIMKY ITOKpaw:euHsr po6on1 BH.n;amrnuTBa HayKOBOro nepio.n.u~moro BHilaJIHSJ lHCTHT)'TY 3a 
Ha3BOIO «Artificial Intelligence» «illT)"lIHiM iHTeneKT». 

l .2.Bpaxoayioq11 s3acM11y JauiKasneeicn,, CTOpOHH JJ.OMOBJUIIOT.bC.SI cninbHO .nisin1 3 Mern10 
o6'c.nHamur 3yc11nb y BHpiruettHi 3aB)l.attb i npo6neM naYJ<osoro su:.nrurn.S1. 

2. HanpHMKH s1acMHoi cniBnpau,i 
2.1.TiiilBHlll.eHHSI .SIKOCTi BH)l.aHIDI Ta CBOE:lJaCHOro .ZJ;PYKY HOMepia :>Kypttany. 
2.2.Cninbue, 3 ypaxysrurnsiM noTpe6 i MO:>KJJHBOCTeJ.i CTopiH, ynocKoHaneHH.SI MaTepianbHO

TexHiq1m'i 6a3H BH)l.aHHSl. 
2.3.CninbHa opraui3auist onpHmo.n;tteHH.SI MaTepiania 11ayKOBHX Kott<PepeHuiii, 

CHMII03iYMiB, ceMiIIapis Ta iHIIHfX 3axonis, ru.o npOBOil.SITbC.sI B lHCTHTyri. 
2.4.CnianpaIJ..SI y peuett3ysa1111i MaTepiania, .S1Ki na..nxOil.SITb .no pe.n.aKui'i. BH.S1BneHH.S1 

nnariary, )l.OTpHMaHH..SI BH)l.aBUHqo'i eTHKH. 
2.5.B3aE:MHa rracTb y <PopMyBaHHi ae6KOHTetny BH)l.aHJI.sI (.noTpHMaHJUI pe.naK~iHHO'i 

noniTHKH, )J;BOMOBHOCTi). 
2.6.CninbHe s11pi111eHH.S1. mnattb iH.neKcaa.i'i )l(ypnany a Mi:>KHapo11HKX .nen03inapistx 

(6i6nioTeKax seJJHKHX yHiaepCHTeTiB csiTy), MbKuap0.1.lRRX HaYJ<OBO-MeTpWIHRX 6a3ax. 
2.7.Cnisnpausi B iuwHX Hanp5lMax na OCIIOBi B3aCMHOl 3aU,iKaaneHOCTi CTOpiH. 

3. 3060B'n1auun IHCTHTYTY 
3.1.JHCTHTYT 306oa'.S1.3yE:TbC51: 
3.1. l.llpH3na~rnTH KOllTaKTny oco6y, SJ Ka 6y.ne ai.nnoaiJJ.an1>n010 3a 

3a'.S1.30K i crrianpaum 3 sume naJaaHuM qnettoM pe.naKuiHno'i Korreril 3 Ha,naHH.SIM i'J.i ueo6xi.n1-rn'i 
in<PopMaui1 ll.J,O)l.O 3MiH y penaK.a,iiiHiH noniTHUi BHllaHH.SI.. 

3.1.2.BpaxoayaaTR npon03HUi'i, .SIKi 6y.ll.YTh Ha,naHi qneHOM pe)l.aKUiHHOl KOJJeri'i CTOCOBHO 
po6oT.H uayKoaoro nepiOAH'moro BH.ll.aflHJr. BHpiwysan1 cnipHi n.uTaJIHJJ, .SIKW.O TaKi 6y.nyrb 
BHHHKaTH. 

3. l.3.B4aCHO, 6e3 3aTpKMKH, B Mipy Ha,nXO)J.:>KeHn.SI MaTepianis si.n aBTOpis, Ha,nCHJJaTH 'ix 
na peuen3ysar1H.SJ 'iJTeHy pe.n.aKuii1Hoi' Koneril. 

3.1.4.Ha 3aTIHT ~rnena pe.naKuiiftto'i Koneri'i, ua,nasaTH in¢opMaui10 npo asrnpa crnrri, .sJKa 
Ha..niiimna iioMy Ha peu.eH3ysa11H.S1 (3a BHII.sITKOM suna,mcy noI!BiMHOro «cninoro» pea.eH3ysa1m.S1.). 

3.1.5.Ha..naTH l.lJleHy pe.n.aKUiHHO'i KOJieri'i (peue1neHTy) TpHBMMH npoMi:>KOK qacy )l.Jl.SI 
po3rm1.ny Ta peueH3YBaHH.SI HayKoso'i po6oTH aaTopa. 

4. 3o6oB'HJ3HHH ~1J1eHa pe)laKuiiiHOl KOJJeri'i 
4.1. llneH peJJ.aKD.iHHo'i Koneri'i 306oa' 513yeT1>cSI: 
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4. I. t .npH3H8lJHTH KOHTaKTHY oco6y, SIKa 6y.LJ.e Bi.LJ.noeimiJJbHOIO 38 3B,Sl30K i cnienpaiuo 3 
IHCHITYTOM Ta Ha.LJ.8HHSI Heo6xi.1lHOi" impopMaui"i, SIKa He€ KOHcpi.LJ.eHUiHHOIO. 

4. l .2 . .6parn ylfaCTb y p03BHTKY MaTepia.JibHO-TeXHilfHOi" 6a3H HayKOBOro nepiO.llHlfHOro 
BH.llaHHSI. 

4. l .3.3a6e3ne11yBaTH SIKiCHe Ta CB0€lJacHe peuell3yBaHHSI 0.1lep)l(8HHX MaTepia.JiiB, ni.u 11ac 
SIKOro .llOTpHMyBaTHC.SI Mb1rnapO.D.HHX BHMor .1l0 ny6niKauii1 y cpaXOBHX BH,llaHH.SIX. 

4.1.4.He p03ronornyearn iH<JlOpMaui10 npo pe1ynbTaT peueHJyBaHHSI Ha.LJ.aHoro iioMy 
MaTepia.Jiy CTOpOHHiM oco6aM. 

5. Bi.llUOBW3JlbHiCTb Cropiu. nopHJlOK BHpimemrn cnopiB 
5.1.CrnpoHH HecyTh ei.unoBi.lla.JibHiCTb 3a .llisinbHicTb y paMKax uid Yro.LJ.H s Me)l(aX B3.SITHX 

Ha ce6e 306os".si1aHb i B nop.si.n.Ky, nepe.n.6alfeHoMy JaKotto.n.aecTBOM YKpai.HH. 
5.2.Yci cnipHi IlHTaHH.SI, SIKi BHHHKWOTb Mi)!( CTOpOHaMH, BHpirnyIOTbC.SI IllJl.SIXOM 

neperoeopis, 3 ypaxysaHHSIM npas Ta iHTepecis CrnpiH. 

6. Inmi yMoBn 
6. t.nepeniK BH.D.iB cnisnpau1 H o6oB'Sl3KiB CrnpiH He € BHlfepnHHM i MO)l(e 6yTH 

.n.onoBHeHHH a6o nepernsiHyrnii 3a Jro.n.010 CTopiH, mo ocpopMJISIE:TbCSI .uo.uaTKOBHMH yro.uaMH. 
6.2.Usi Yro.ua BBa)l(aE:TbCSI yKJia.LJ.eH010 i Ha6Hpae: l!HHHOCTi 3 MOMeHry "ii ni.unHcaHHSI 

CrnpoHaMH Ta cKpinneHHSI ni.unHciB nelfaTKaMH. 
6.3.TepMiH .llil uid Yro.LJ.H no11HHac csii1 nepe6ir y MoMeHT i"i ni.n.nHcaHHSI rn .n.ie: npornroM 

TpbOX pOKIB. 
6.4.JIKLUO )l(O,llHa i3 CTOpiH B IlHCbMOBiH cpopMi He 3aSIBHJia npo HaMip npHilHHHTH .1lil0 uid 

Yro.n.H, TO BOHa BBa)l(aCTbC.SI npo.n.os)l(eHolO Ha HacTynHHH TepMiH. 
6.5.KO)l(Ha j3 CTOpiH 38 BJiaCHHM 6a)l(aHHSIM MO)l(e p03ipBaTH UIO Yro.LJ.y B 

o.uHocrnpoHHbOMY nopsi.LJ.Ky, nonepe.UHBWH npo ue iHwy CrnpoHy y nHCbMOBiH cpopMi Ja 30 
Ka.JieH.LJ.apHHX .D.HiB .uo .n.aTH, 3 siKo"i nponoHynbcsi npHnHHHTH Yro.LJ.y. 

6.6.3MiHH ii .uonosHeHH.SI .llO uid Yro.LJ.H, a TaKO)I( yci .uo.n.aTKosi yro.LJ.H, .1l0.1laTKH .no He"i 
BBa)l(alOTbCSI .lliHCHHMH JlHWe B TOMY BHna.LJ.Ky, SIKLUO BOHH MalOTb nHCbMOBY cpopMy i ni.LJ.nHCaHi 
ynoBHOBa)l(emtMH npe.n.crnBHHKaMH o6ox CTopiH Ta cKpinneHi "ix nelJaTKaMH. 

6. 7.U.si YroJJ.a cKna.LJ.etta npH noBHOMY p03yMiHHi CrnpoHaMH "ii yMoB i TepMiHonori"i 
yKpai'HCbKOIO MOBOIO, y .UBOX i.ueHTHlfHHX npHMipHHKax, SIKi MalOTb O,llHaKOBY IOpH.D.HlfHY CHJiy, -
110 0.llHOMY .UJI.SI KO)l(HOI j3 CTOpiH. 

7. Micue1uaxO.lliKe11uH Ta ni.anucu CTopiu 

03680 YKpa"iHa M. KH"iB - 187, 
npocneKT AKa.D.eMiKa rnyrnKOBa, 40 
,UHpeKrnp IHCTHTYTY npo6neM 
WTYlJHoro iHTeneKTy MOH YKpai"HH i 
HAH YKpa"iHH, 

.llOKTOp TexHi 11HHX HayK, 
•rneH-KopecnoH.ueHT HAI-I Y Kpai"lrn, 
npocpecop 

M.n. 

_/' ·:r ·. r-..... 

YKpai"Ha M. KH"iB - 187, 
npocneKT AKa.LJ.eMiKa rnyrnKOBa, 40 
3acTynHHK .llHpeKrnpa IHCTHTYTY Ki6epHe
HKH iMeHi B.M.fnywKosa HAH YKpai"HH, 
.llOKTOp TeXHilJHHX HayK, npocpecop, 
aKa.LJ.eMiK HAI-I YKpa"iHH, 

nanariH O.B. 



 

 
 

 



 

 



Угода  про співпрацю 
      № 7                                                                                                     15 травня  2020 р. 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та 

Пепеляєва Володимира Анатолійовича, доктора фізико-математичних наук, старшого 

наукового співробітника, завідувача відділу Інституту кібернетики імені В.М.Глушкова 

НАН України уклали Угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 

4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 

4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 



4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

03680 Україна м. Київ – 187,  03187 Україна м. Київ – 187, 

Проспект Академіка Глушкова, 40  Проспект Академіка Глушкова, 40 

Директор Інституту проблем  Завідувач відділу методів системного  

штучного інтелекту МОН України і 

НАН України,  

доктор технічних наук, 

 моделювання Інституту кібернетики 

імені В.М.Глушкова НАН України, 

доктор фізико-математичних наук 

член-кореспондент НАН України, 

професор 

  

   

Шевченко А.І. ____________________  Пепеляєв В.А. ___________________ 

 

 

М.П.                                                                                                                 М.П. 
 



Угода  про співпрацю 
      № 8                                                                                                        15 травня 2020 р. 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та  

Рамазанова Султана Курбановича, професора кафедри «Інформаційні системи в 

економіці», ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима 

Гетьмана".  Заслуженого діяча науки і техніки України, д.т.н., д.е.н., професора. 

 

уклали Угоду про наступне: 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 

4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 



4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

 

03680 Україна м. Київ – 187,  

Проспект Академіка Глушкова, 40 

Директор Інституту проблем 

штучного інтелекту МОН України і 

НАН України, 

доктор технічних наук,  

член-кореспондент НАН України, 

професор 

 
 

 

03680, м. Київ, просп. Перемоги, 54/1;  

ДВНЗ "Київський національний 

економічний університет ім. В. Гетьмана".  

Навчально-науковий інститут "Інститут 

інформаційних технологій в економіці" 

кафедра «Інформаційні системи в 

економіці». Заслужений діяч науки і 

техніки України, д.т.н., д.е.н., професор. 
 

Шевченко А.І. Рамазанов С.К.     

  

 

 

 

М.П.      
М.П.     

 



Угода  про співпрацю 
      № 1                     04.05.2020 р. 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 
Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 
Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та 
Субботін Сергій Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 
програмних засобів Національного університету "Запорізька політехніка"______________ 

 (Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода) 

уклали Угоду про наступне: 

1. Предмет угоди
1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 
назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 
метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

2. Напрямки взаємної співпраці
2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  
2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 
2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 
2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  
2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 
2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  
2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

3. Зобов’язання Інституту
3.1.Інститут  зобов’язується: 
3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 
інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 
роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 
виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 
на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 
надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 
рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 
розгляду та рецензування наукової роботи автора. 

4. Зобов’язання члена редакційної колегії
4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 



4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 
Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 
видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 
якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 
матеріалу стороннім особам.  

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів
5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 
5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

6. Інші умови
6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 
6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 
6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 
6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 
6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 
календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 
вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 
уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 
українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 
– по одному для кожної із сторін.

7. Місцезнаходження та підписи Сторін

03680 Україна м. Київ – 187, 69063, Україна, м. Запоріжжя, 
Проспект Академіка Глушкова, 40 вул. Жуковського, 64 
Директор Інституту проблем Завідувач кафедри програмних засобів 
штучного інтелекту МОН України і Національного університету 
НАН України, "Запорізька політехніка", 
доктор технічних наук,  
член-кореспондент НАН України, 

доктор технічних наук,  

професор професор 

Шевченко А.І. ____________________ Субботін С.О.___________ __________ 
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Угода  про співпрацю 
      № 3                                                                                                   15  травня  2020 р. 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та  

Чертов Олег Романович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри 

прикладної математики КПІ ім. Ігоря Сікорського__________________________________ 
 (Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода) 

уклали Угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 

4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 



4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

03680 Україна м. Київ – 187,  03056, Україна, м. Київ-56, 

Проспект Академіка Глушкова, 40  пр. Перемоги, 19, кв. 200, 

Директор Інституту проблем  завідувач кафедри прикладної             

штучного інтелекту МОН України і  математики КПІ ім. Ігоря Сікорського,  

НАН України,  доктор технічних наук, професор 

доктор технічних наук,  

член-кореспондент НАН України, 

  

професор   

   

Шевченко А.І. ____________________  Чертов О. Р. ______________________ 

 

 

                                                                                                                  
 



Угода  про співпрацю 
      № 21                                                                                               15 травня  2020 р. 

 

Інститут проблем штучного інтелекту Міністерства освіти і науки України і 

Національної академії наук України, надалі Інститут, в особі директора Інституту 

Шевченка Анатолія Івановича з однієї сторони, що діє на підставі Статуту, та  

Четверикова Григорія Григоровича, доктора технічних наук, професора , професора 

кафедри програмного забезпечення ХНУРЕ 

_____________________________________________________________________________ 
 (Прізвище, ім’я, по-батькові, вчений ступінь, звання, посада особи, з якою украдається угода) 

уклали Угоду про наступне: 

 

1. Предмет угоди 

1.1.Відповідно до умов цієї Угоди, Сторони зобов’язуються співпрацювати 

в напрямку покращення роботи видавництва наукового періодичного видання Інституту за 

назвою «Artificial Intelligence» «Штучний інтелект».  

 

1.2.Враховуючи взаємну зацікавленість, Сторони домовляються спільно діяти з 

метою об’єднання зусиль у вирішенні завдань і проблем наукового видання. 

 

2. Напрямки взаємної співпраці 

2.1.Підвищення якості видання та своєчасного друку номерів журналу.  

2.2.Спільне, з урахуванням потреб і можливостей Сторін, удосконалення 

матеріально-технічної бази видання. 

2.3.Спільна організація оприлюднення матеріалів наукових конференцій, 

симпозіумів, семінарів та інших заходів, що проводяться в Інституті. 

2.4.Співпраця у рецензуванні матеріалів, які надходять до редакції. Виявлення 

плагіату, дотримання видавничої етики.  

2.5.Взаємна участь у формуванні вебконтенту видання (дотримання редакційної 

політики, двомовності). 

2.6.Спільне вирішення питань індексації журналу в міжнародних депозитаріях 

(бібліотеках великих університетів світу), міжнародних науково-метричних базах.  

2.7.Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін. 

 

3. Зобов’язання Інституту 

3.1.Інститут  зобов’язується: 

3.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за 

зв’язок і співпрацю з вище названим членом редакційної колегії з наданням їй необхідної 

інформації щодо змін у редакційній політиці видання.  

3.1.2.Враховувати пропозиції, які будуть надані членом редакційної колегії стосовно 

роботи наукового періодичного видання. Вирішувати спірні питання, якщо такі будуть 

виникати. 

3.1.3.Вчасно, без затримки, в міру надходження матеріалів від авторів, надсилати їх 

на рецензування члену редакційної колегії. 

3.1.4.На запит члена редакційної колегії, надавати інформацію про автора статті, яка 

надійшла йому на рецензування (за винятком випадку подвійного «сліпого» 

рецензування).  

3.1.5.Надати члену редакційної колегії (рецензенту) тривалий проміжок часу для 

розгляду та рецензування наукової роботи автора. 
 

4. Зобов’язання члена редакційної колегії 

4.1. Член редакційної колегії зобов’язується: 



4.1.1.Призначити контактну особу, яка буде відповідальною за зв’язок і співпрацю з 

Інститутом та надання необхідної інформації, яка не є конфіденційною. 

4.1.2.Брати участь у розвитку матеріально-технічної бази наукового періодичного 

видання.  

4.1.3.Забезпечувати якісне та своєчасне рецензування одержаних матеріалів, під час 

якого дотримуватися міжнародних вимог до публікацій у фахових виданнях.  

4.1.4.Не розголошувати  інформацію про результат рецензування наданого йому 

матеріалу стороннім особам.  

   

5. Відповідальність Сторін. Порядок вирішення спорів 

5.1.Сторони несуть відповідальність за діяльність у рамках цієї Угоди в межах 

взятих на себе зобов’язань і в порядку, передбаченому законодавством України. 

5.2.Усі спірні питання, які виникають між сторонами, вирішуються шляхом 

переговорів, з урахуванням прав та інтересів Сторін. 

 

6. Інші умови 

6.1.Перелік видів співпраці й обов’язків Сторін не є вичерпним і може бути 

доповнений або переглянутий за згодою Сторін, що оформляється додатковими угодами. 

6.2.Ця Угода вважається укладеною і набирає чинності з моменту її підписання 

Сторонами та скріплення підписів печатками. 

6.3.Термін дії цієї Угоди починає свій перебіг у момент її підписання та діє протягом 

трьох років. 

6.4.Якщо жодна із сторін в письмовій формі не заявила про намір припинити дію цієї 

Угоди, то вона вважається продовженою на наступний термін. 

6.5.Кожна із сторін за власним бажанням може розірвати цю Угоду в 

односторонньому порядку, попередивши про це іншу Сторону у письмовій формі за 30 

календарних днів до дати, з якої пропонується припинити Угоду. 

6.6.Зміни й доповнення до цієї Угоди, а також усі додаткові угоди, додатки до неї 

вважаються дійсними лише в тому випадку, якщо вони мають письмову форму і підписані 

уповноваженими представниками обох Сторін та скріплені їх печатками. 

6.7.Ця Угода складена при повному розумінні Сторонами її умов і термінології 

українською мовою, у двох ідентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, 

– по одному для кожної із сторін. 

 

7. Місцезнаходження та підписи Сторін 

03680 Україна м. Київ – 187, 

Проспект Академіка Глушкова, 40 

Директор Інституту проблем 

штучного інтелекту МОН України 

і НАН України 

доктор технічних наук,  

член-кореспондент НАН України, 

професор 

 

Шевченко А.І. 

 61166,  Україна  м. Харків - 166,  

Проспект Науки, 14  

Директор Міжвідомчого науково-

дослідного Центру математичної та 

прикладної лінгвістики  МОН і НАН 

України  

доктор технічних наук, професор 

 

Четвериков Г.Г.        

   

   

   

   
 




