
МЕМОРАНДУМ
ПРО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ ТА СПІВПРАЦЮ 
щодо розробки та впровадження інноваційного 

освітньо-науково-практичного консорціуму 
«Університетська клініка»

між Міністерством освіти і науки України, Державним управлінням справами,
«  -  •

Національною академією медичних наук України, Київським національним 
університетом імені Тараса Шевченка та Державною науковою установою 

«Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» 
Державного управління справами, разом надалі іменовані Сторони,

керуючись Конституцією України та законами України «Про освіту», 
«Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про 
інноваційну діяльність», «Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в 
Україні», «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,

з метою інноваційного розвитку вітчизняної системи освіти та формування 
єдиного освітнього простору для розвитку і вдосконалення системи безперервної 
освіти для підготовки висококваліфікованих кадрів, розвитку наукомістких 
послуг, широкого впровадження новітніх наукових досліджень,

висловлюючи бажання щодо створення ефективної інноваційної системи 
безперервної професійної освіти шляхом запровадження гнучких освітніх 
програм, дистанційного навчання, максимального використання в освітньому 
процесі сучасних інформаційних технологій відповідно до сучасних тенденцій 
розвитку світової науки, органічного поєднання освіти, науки та практики,

підкреслюючи, що здоров’я -  одна з найголовніших цінностей людини,

уклали цей Меморандум про наступне:

1. МЕТА І ПРЕДМЕТ МЕМОРАНДУМУ
1.1. Метою цього Меморандуму є консолідація зусиль Сторін у межах їх 

повноважень, спрямована на розробку, створення та впровадження 
інноваційного освітньо-науково-практичного консорціуму
«Університетська клініка» на базі Державної наукової установи «Науково- 
практичний центр профілактичної та клінічної медицини» Державного 
управління справами, Київського національного університету імені Тараса 
Шевченка та установ Національної академії медичних наук України.
. 1.2. Предметом цього Меморандуму є координація зусиль Сторін задля
досягнення мети Меморандуму, що здійснюється у форматі підготовки та



2

реалізації спільних заходів, програм, проектів тощо.
1.3. Сторони дійшли згоди, що координатором цього Меморандуму є 

Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної та 
клінічної медицини» Державного управління справами (далі - Координатор), що 
здійснює методичний, організаційний, експертно-аналітичний та інформаційний 
супровід діяльності інноваційного освітньо-науково-практичного консорціуму 
«Університетська клініка» (далі -  консорціум), розробляє принципи, напрями, 
форми діяльності консорціуму, його функції та структуру, положення про 
консорціум та форму угоди між юридичними особами - учасниками 
консорціуму.

2. НАПРЯМИ СПІВПРАЦІ

Сторони домовляються про співпрацю в межах своїх повноважень за 
такими напрямами:

2.1. Створення умов та сприяння у залученні відповідних фахівців для 
відпрацювання моделі консорціуму.

2.2. Моніторинг створення та впровадження консорціуму, підготовка 
узгоджених пропозицій.

2.3. Підготовка пропозицій та рекомендацій до проектів законів та інших 
нормативно-правових актів, державних програм і планів дій, ратифікації 
міжнародних договорів з питань підготовки лікарів в Україні.

2.4. Скоординованість дій з розробки та реалізації освітніх і науково- 
дослідних програм, медичної практики.

2.5. Об'єднання зусиль, спрямованих на підвищення якості та 
конкурентоспроможності освіти, науки та практики.

2.6. Сприяння формуванню і функціонуванню єдиного інформаційного 
простору в сфері медичної освіти, науки та практики.

3. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ

З метою досягнення мети цього Меморандуму Сторони в межах наявних 
ресурсів та в межах своїх повноважень:

3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і 
розроблення пропозицій щодо реалізації завдань і заходів, визначених цим 
Меморандумом.

3.2. У разі потреби створюють робочі групи з окремих напрямів співпраці.
3.3. Сприяють створенню правового, організаційного та інформаційного
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середовища для співпраці Сторін та реалізації визначених цим Меморандумом 
завдань.
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3.4. Обмінюються наявними у Сторін інформаційними матеріалами, які 
безпосередньо стосуються цього Меморандуму.

3.5. Проводять зустрічі з метою обговорення питань щодо реалізації 
Меморандуму, обміну інформацією про діяльність Сторін.

4. СПІРОБІТНИЦТВО З ІНШИМИ УСТАНОВАМИ ТА
ОРГАНІЗАЦІЯМИ

Сторони можуть за взаємною згодою запрошувати до співробітництва в 
рамках узгоджених напрямів діяльності інші органи влади, підприємства, 
установи та організації незалежно від форм власності, фізичних осіб, а також 
створювати з ними тимчасові робочі групи.

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
5.1. Цей Меморандум набуває чинності з моменту його підписання і діє 

до прийняття Сторонами письмового рішення про його припинення.
5.2. Будь-яка із Сторін має право припинити свою участь у цьому 

Меморандумі шляхом надіслання відповідного повідомлення іншій Стороні.
5.3. Будь-які зміни і доповнення до цього Меморандуму вносяться тільки 

за письмовою згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.
5.4. Будь-які питання щодо тлумачення чи застосування положень цього 

Меморандуму розглядаються і вирішуються Сторонами на дружній основі 
шляхом проведення консультацій та переговорів.

5.5. Жодна із Сторін не несе перед іншою Стороною будь-яких інших 
зобов’язань, крім тих, що зумовлені цим Меморандумом.

5.6. Кожна зі сторін діє виключно в межах власних повноважень, 
передбачених законодавством України, а також не розголошують конфіденційну 
інформацію, яка стала їм відома у процесі спільної діяльності та утримуються від 
дій, які можуть заподіяти моральної, економічної чи іншої шкоди іншій Стороні.

5.7. Меморандум не накладає на Сторони будь-яких майнових і 
фінансових зобов'язань, а також не встановлює будь-яких обмежень їх 
самостійності при здійсненні власної діяльності та не має обов’язкової 
юридичної сили.

5.8. Цей Меморандум не направлений на обмеження конкуренції та/або 
інше порушення антимонопольного законодавства України чи інших 
нормативно-правових актів про захист конкуренції як по відношенню до Сторін 
цього Меморандуму так і по відношенню до осіб, які не є учасниками цього 
Меморандуму.
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5.9. У випадках, не передбачених цим Меморандумом, Сторони керуються 
нормами законодавства України.

5.10. Цей Меморандум укладено у п’яти примірниках -  по одному для 
кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу.

Міністерство освіти і науки 
України

Державне управління справам

Національна академія меди 
наук України

Київський національний 
університет імені Та 
Шевченка

Державна наукова усті 
«Науково-практичний 
профілактичної та кліні 
медицини» Державног 
управління справами
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