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Меморандум про партнерство 

 

Ми, представники наукової, освітньої, творчої спільноти, органів 

державної влади, самоврядних громадських організацій, закладів вищої 

освіти, наукових установ та інших не заборонених законом України 

об’єднань,  які підписали даний документ, визнаємо і визначаємо напрями 

співробітництва та взаємні зобов'язання у сфері організації наукової 

діяльності та інноваційних досліджень. 

І. Загальні положення 

1.1. Цей Меморандум про партнерство (надалі – «Меморандум») 

визначає відносини та напрями співробітництва між представниками 

наукової, освітньої, творчої спільноти, органів державної влади, 

самоврядних громадських організацій, закладів вищої освіти, наукових 

установ та інших не заборонених законом України об’єднань, які разом 

іменуються як Сторони. 

1.2. Цей Меморандум укладається Сторонами, які виявили бажання 

співпрацювати у напрямку координації зусиль в науковій діяльності, 

покращенні якості підготовки фахівців, створення спільних освітніх та 

науково-дослідних проєктів, з моменту його підписання. Будь-яка інша 

Сторона, що бажає долучитися до партнерства, має можливість підписати 

примірник Меморандуму і долучитися до співпраці у напрямках, 

визначених цим Меморандумом. 

1.3. Сторони незалежно один від одного можуть підписувати цей 

Меморандум та долучатися до виконання зобов’язання сторін, якщо кожна 

з них розділяє зміст даного Меморандуму та формування інноваційних ідей 

і нової інтелектуальної еліти країни з метою подальшого розвитку наукових 

потужностей України. 

1.4. Визнаючи необхідність вдосконалення та поглиблення співпраці та 

об’єднання зусиль між вченими, науковими колами та органами державної 

влади, громадськими організаціями та інвестиційними компаніями, яка 

може мати реальне впровадження у науці в цілому і кожної конкретної 

установи зокрема, 

Приймаючи до уваги важливість підтримки інноваційних ідей та 

розвитку науково-технічного потенціалу для забезпечення соціально-

економічної стабільності держави та суспільства, 



Сторони погоджуються про наступне: 

Напрями співробітництва Сторін 

1.4.1. Визначення, напрацювання та досягнення інноваційних цілей у сфері 

наукової і науково-технічної діяльності, міжнародного науково-технічного 

співробітництва. 

1.4.2. Проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, лекцій, науково-

практичних конференцій, круглих столів, симпозіумів, виставок тощо), а 

також створення спільних наукових просторів та освітніх центрів, 

інкубаторів, хабів, лабораторій. 

1.4.3. Розробка та втілення програм, курсів, проектів, спрямованих на 

підвищення рівня обізнаності щодо функцій і ролі наукових досліджень та 

професійного портрета науковця. 

1.4.4. Забезпечення спільного пошуку, відбору, аналізу, адаптації, 

супроводу та втілення інноваційних проектів. 

1.4.5. Обмін інформацією та практичним досвідом у реалізації передових 

наукових розробок та технологій, організації освітніх та наукових заходів. 

1.4.6. Підтримка та сприяння науковим, науково-педагогічним 

співробітникам у  підвищенні кваліфікації, здійсненні викладацької та 

наукової і науково-технічної роботи в Україні та у світі.  

1.4.7. Будь-які інші форми співробітництва, що узгоджені Сторонами, й 

спрямовані на розробку та впровадження новітніх ідей та технологій. 

1.4.8. Жодні положення не можуть тлумачитись як обмеження на 

співробітництво між Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності. 

ІІ. Взаємні зобов'язання 

2.1. Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів 

даного Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються 

Сторонами для розгляду поточних питань та спільної діяльності.   

2.2. Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є 

конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у 

разі необхідності. 

2.3. Сторони домовляються, що, якщо інше не було погоджене, кожна 

з них самостійно несе відповідальність стосовно завдань, передбачених цим 

Меморандумом.  



2.4. Якщо інше не було погоджене, Сторони домовляються, що кожна з 

них самостійно несе власні витрати стосовно діяльності в межах, 

передбачених цим Меморандумом. 

2.5. Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються 

письмово та за згодою Сторін.  

 ІІІ. Прикінцеві положення 

3.1. Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, 

що не призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань 

для  

будь-кого з них. 

3.2. Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно 

відносинами незалежних сторін.  

3.3. Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з 

будь-яких питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. 

Жодне з положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із 

Сторін укладати інші угоди з іншими особами. 

3.4. Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та 

консультацій між Сторонами.  

3.5. Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання 

кожною зі Сторін. Примірник Меморандуму кожна сторони підписує 

окремо із зазначенням організації. 

3.6. Сторони, що підписали документ, закріплюються у додатку до 

цього Меморандуму. У разі, якщо будь-яка інша сторона бажає долучитися 

до партнерства, у додаток вноситься відповідна інформація про Сторону. 

Оновлений додаток до Меморандуму розсилається у електронному вигляді 

всім сторонам. 

3.7. Припинення Меморандуму набирає чинності через місяць після 

отримання повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум 

втрачає чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того 

дня, в який Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної 

діяльності з реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму. 



3.8. Текст Меморандуму складений у примірнику для кожної із Сторін, 

при цьому всі тексти мають однакову силу.  
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