
 

 

 

 

МЕМОРАНДУМ ПРО СПІВПРАЦЮ 
 

 

м. Київ        « 19 »   серпня   2021 року 

 

 

 

 

 Міністерство освіти і науки України, в особі Міністра Сергія Шкарлета, 

який діє на підставі Положення, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 16 жовтня 2014 р. № 630 (із змінами) (далі - Сторона 1), та 

Громадська організація «Спілка ректорів закладів вищої освіти України», в 

особі Голови Петра Кулікова, який діє на підставі Статуту, затвердженого 

Загальними зборами від 29 липня 2021 р. (зі змінами і доповненнями) (далі - 

Сторона 2), що разом іменуються Сторони, уклали цей Меморандум про 

співпрацю (далі - Меморандум) і домовилися про таке: 

Стаття 1. ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ 

Предметом цього Меморандуму є співпраця та координація дій Сторін у 

сфері забезпечення якісної підготовки кваліфікованих фахівців, створення 

конкурентоспроможної системи вищої освіти, забезпечення широкої взаємодії 

закладів вищої освіти з науковим та підприємницьким секторами, формування 

духовного та освітнього потенціалу нації на основі створення конструктивної і 

ефективної системи взаємодії між Міністерством освіти і науки України, 

закладами вищої освіти та стейкхолдерами. 

Стаття 2. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ СПІВРОБІТНИЦТВА СТОРІН 

Співробітництво за цим Меморандумом здійснюється з дотриманням таких 

принципів: 

доброчесності; 

сприяння суспільним інтересам; 

забезпечення злагодженості співпраці задля досягнення мети 

Меморандуму. 
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Стаття 3. НАПРЯМИ І ФОРМИ СПІВПРАЦІ СТОРІН 

3.1. Сторони співпрацюють за такими напрямами: 

удосконалення нормативно-правової бази у сфері вищої освіти;  

створення умов для забезпечення національної економіки та інших сфер 

суспільного життя кваліфікованими фахівцями; 

підвищення якості освіти, впровадження інноваційних технологій в 

освітній процес; 

приведення змісту освіти у відповідність до потреб суспільства і 

економіки, зокрема шляхом розроблення і вдосконалення стандартів вищої 

освіти; 

вивчення та прогнозування потреб ринку праці та врахування їх в 

підготовці фахівців; 

удосконалення системи професійної орієнтації; 

створення умов для інтеграції системи вищої освіти України у світовий та 

європейський освітньо-науковий простір; 

удосконалення системи підготовки наукових та науково-педагогічних 

працівників для закладів вищої освіти, підвищення їх соціального статусу; 

удосконалення системи фінансування закладів вищої освіти та розподілу 

бюджетних коштів між ними. 

3.2. Співпраця Сторін за зазначеними напрямами здійснюється у таких 

формах: 

проведення спільних зустрічей і консультацій з питань реалізації 

положень Меморандуму та актуалізації напрямів співробітництва; 

обмін інформацією з актуальних питань стану та перспектив розвитку 

вищої освіти; 

участь у розробленні, опрацюванні та експертизі нормативно-правових 

актів з питань вищої освіти; 

організація спільних науково-практичних конференцій, семінарів, круглих 

столів та інших заходів; 

проведення спільних прес-конференцій, брифінгів, поширення прес-

релізів; 

інші форми взаємодії за погодженням Сторін. 

3.3. Сторони взаємодіють між собою з питань виконання положень цього 

Меморандуму через уповноважених представників, делегованих Сторонами, 

для розгляду актуальних питань, організації та координації спільних дій. 
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Стаття 4. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

4.1. Сторони зобов’язуються здійснювати дії у сферах співпраці, 

визначених у статтях 1 і 2 Меморандуму, з метою реалізації спільних цілей, в 

порядку і на умовах Меморандуму, з дотриманням вимог законодавства та на 

підставі повноважень Сторін, визначених їх правовстановлюючими 

документами. 

4.2. Під час реалізації завдань цього Меморандуму Сторони 

зобов’язуються діяти на засадах партнерства і взаємодії. 

4.3. Сторони мають право при виконанні своїх завдань і повноважень, 

визначених їх правовстановлюючими документами, реалізація яких може мати 

спільний інтерес, звертатися одна до іншої з пропозиціями, запитами, 

проханнями про надання висновків тощо. 

4.4. Сторони засвідчують той факт, що положення Меморандуму не є 

попереднім договором у розумінні статті 635 Цивільного кодексу України і 

статті 182 Господарського кодексу України, і не покладають на Сторони ніяких 

юридичних зобов’язань стосовно укладення в майбутньому будь-яких 

договорів. 

Стаття 5. ФІНАНСОВІ ПИТАННЯ 

5.1. Меморандум не породжує жодних фінансових зобов’язань жодної зі 

Сторін перед іншою. 

5.2. Кожна Сторона нестиме свої власні витрати та видатки, пов’язані з 

виконанням даного Меморандуму, з дотримання вимог чинного законодавства 

в цій сфері правовідносин. 

5.3. Жодне положення даного Меморандуму не буде тлумачитися як 

підстава для створення юридичних прав чи зобов’язань для Сторін. 

Стаття 6. ІНШІ УМОВИ 

6.1. Спори та розбіжності між Сторонами з питань, що належать до сфери 

дії цього Меморандуму, будуть вирішуватися шляхом переговорів або 

консультацій між Сторонами. 

6.2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформляються у 

письмовій формі і є невід’ємною частиною цього Меморандуму. 
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6.3. Цей Меморандум набуває чинності з дня його підписання і діє до 

моменту його розірвання за обопільною згодою або за бажанням однієї із 

Сторін за попереднім повідомленням іншої Сторони не менше ніж за 30 днів. 

6.4. Текст цього Меморандуму складено у двох примірниках, по одному 

примірнику для кожної Сторони. 

Стаття 7. РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

 

Міністерство освіти і науки України 

 

 

 

Код ЄДРПОУ 38621185 

 

01135 м. Київ, просп. Перемоги, 10 

тел. (044) 481 32 31  

е-mail: mon@mon.gov.ua 

 

 

Міністр освіти і науки України 

 

 

                           Сергій Шкарлет 

Громадська організація «Спілка 

ректорів закладів вищої освіти 

України» 

 

Код ЄДРПОУ 19361670 

 

01601 м. Київ, вул. Володимирська, 60 

тел. (044) 239 31 52 

е-mail: uni_rect@univ.kiev.ua  

 

 

Голова Громадської організації 

«Спілка ректорів закладів вищої 

освіти України»  

 

                             Петро КУЛІКОВ 

 

mailto:mon@mon.gov.ua
mailto:uni_rect@univ.kiev.ua

