
 

ДОГОВІР 

про співробітництво між Міністерством освіти і науки України 

та Національною академією наук України  

 

м. Київ 02 березня 2021 р. 

 

Міністерство освіти і науки України (далі - МОН) в особі Міністра 

Шкарлета Сергія Миколайовича, який діє на підставі Положення про 

Міністерство освіти і науки України, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 16 жовтня 2014 року № 630 (зі змінами), та Національна 

академія наук України (далі - НАН України) в особі президента НАН України 

Загороднього Анатолія Глібовича, який діє на підставі Статуту, ухваленого 

постановою загальних зборів НАН України від 14.04.2016 № 2, 

зареєстрованого Міністерством юстиції України (наказ від 27 липня 2016 р. 

№ 2331/5), разом – Сторони, керуючись Законами України "Про наукову і 

науково-технічну діяльність", "Про вищу освіту", "Про освіту", іншими 

нормативно-правовими актами, спрямованими на забезпечення прав та законних 

інтересів Сторін щодо наукового і методичного сприяння розвитку систем 

освіти і науки, виходячи із загального розуміння необхідності співпраці між 

Міністерством освіти і науки України та Національною академією наук України 

у сферах освіти і науки, прагнучи забезпечити ефективність цієї співпраці 

уклали Договір про співробітництво (далі – Договір). 

Метою цього Договору є консолідація зусиль Сторін, спрямованих на 

розвиток освіти і науки, сприяння найповнішому використанню 

інтелектуального потенціалу держави. 

Стаття 1 

Сторони домовляються про співпрацю за такими напрямами: 

- проведення спільних наукових досліджень, у тому числі в 

Антарктиці; 

- розроблення наукових, науково-технічних, соціально-економічних, 

теоретичних та методичних проблем розвитку науки та освіти; 
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- формування та реалізація регіональної наукової, науково-технічної та 

інноваційної політики, спрямованої на соціально-економічний розвиток 

регіонів України; 

- спільне формування Національного репозитарію академічних текстів 

(далі – HPAT) та Відкритого українського індексу цитування – Open Ukrainian 

Citation Index; 

- проведення державної атестації наукових установ, оптимізації мережі 

спільних установ; 

- визначення та відбір наукових установ, які претендують на статус 

національного наукового центру; 

- визначення та відбір унікальних наукових об'єктів, яким доцільно 

надати статус національного надбання; 

- забезпечення розвитку наукової, науково-навчальної та науково-

технічної діяльності спільних наукових установ, закладів освіти, регіональних 

центрів, факультетів, кафедр, лабораторій, запровадження нових форм 

інтеграції науки та освіти; 

- створення і розвиток спільних наукових та науково-освітніх 

комплексів; 

- створення і розвиток центрів колективного користування науковим 

обладнанням; 

- створення сучасних інноваційних структур та сприяння їхній 

діяльності; 

- збереження і розвиток провідних наукових шкіл та науково- 

педагогічних колективів; 

- пошук, відбір, залучення до сфери науки та освіти талановитої молоді 

та її закріплення, створення умов для підвищення престижу наукової та 

науково-освітньої діяльності; 

- вироблення й реалізація єдиної політики підготовки та атестації 

наукових кадрів, у тому числі через магістратуру, аспірантуру і докторантуру та 

шляхом стажування, залучення вчених обох Сторін до роботи в 

спеціалізованих вчених радах із захисту дисертацій; 
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- сприяння викладацькій діяльності вчених НАН України в закладах 

вищої освіти; 

- підготовка фахівців для наукових установ, підприємств та організацій 

Сторін; 

- експертиза науково-дослідних робіт, науково-технічної продукції, 

рецензування наукових статей, монографій тощо; 

- організація і проведення спільних наукових, науково-практичних та 

науково-методичних конференцій, симпозіумів, нарад; 

- підготовка і видання енциклопедичної, довідкової і науково- 

популярної літератури, монографій, підручників, навчальних посібників, 

створення та виробництво засобів навчання, розроблення державних стандартів 

тощо; 

- здійснення експертизи підручників, у тому числі їхніх електронних 

версій для закладів загальної середньої освіти; 

- делегування працівників НАН України до предметних (галузевих) 

комісій з надання навчальній літературі та навчальним програмам грифів 

МОН; 

- забезпечення вчених України оперативною науковою та науково- 

технічною інформацією, у тому числі про програми наукових досліджень, 

вагомі наукові результати і відкриття, діючу систему інформаційних ресурсів і 

баз знань з пріоритетних напрямів науки, а також забезпечення доступу до 

міжнародних бібліометричних та наукометричних баз даних, у тому числі 

Scopus та Web of Science Core Collection, за допомогою аналітичних 

інструментів науково-статистичного аналізу; 

- розроблення та застосування інформаційних і телекомунікаційних 

технологій для виробничої та гуманітарної сфер, зокрема технологій 

дистанційного навчання для потреб закладів освіти різного рівня; 

- науково-просвітницька діяльність, зокрема популяризація здобутків 

науки та освіти України через засоби масової інформації, виставки, підтримка 

музеїв, створених Сторонами; налагодження системної співпраці з питань 

комунікацій із суспільством; 
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- сприяння діяльності благодійних фондів та інших організацій, що 

спрямована на підтримку науки та освіти. 

Стаття 2 

Сторони сприятимуть встановленню і розширенню безпосереднього 

співробітництва за напрямами, зазначеними у Статті 1, між підпорядкованими 

науковими установами, підприємствами, організаціями, закладами освіти, 

окремими ученими. 

Наукові установи, підприємства, організації, заклади освіти, що належать 

до сфери управління або перебувають у віданні Сторін, які беруть участь у 

науковому співробітництві або зацікавлені в його розвитку, укладають окремі 

угоди про співпрацю. 

Сторони домовилися, що з питань, які стосуються інтересів декількох 

установ, організацій чи закладів Сторін, у разі необхідності укладаються дво- 

чи багатосторонні угоди, протоколи. 

Стаття 3 

Сторони домовилися створювати належні умови для діяльності 

регіональних наукових центрів. 

Стаття 4 

Сторони домовилися взаємодіяти з метою сприяння ефективній діяльності 

Національного фонду досліджень України й Міжвідомчої ради з координації 

фундаментальних і прикладних досліджень в Україні. 

Стаття 5 

Сторони домовилися сприяти взаємній цільовій підготовці докторів наук і 

докторів філософії (кандидатів наук). 

Стаття 6 

Сторони домовилися регулярно обмінюватися досвідом організації 

наукових досліджень, підготовки висококваліфікованих молодих спеціалістів і 

наукових кадрів, органічного поєднання навчального та наукового процесів. 
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Сторони співпрацюватимуть при розробленні та експертизі проєктів нових 

законодавчих актів та урядових рішень у галузі науки та освіти, у розробленні 

й реалізації заходів наукового, організаційного та правового характеру, 

спрямованих на захист науки, протидії псевдонауці та фальсифікації наукових 

досліджень. 

Стаття 7 

Сторони домовилися залучати до наукової співпраці інші установи, які 

не належать до сфери управління або не перебувають у віданні Сторін, 

незалежно від їхньої форми власності та відомчого підпорядкування, а також 

організовувати спільні тимчасові наукові колективи, експедиції тощо. 

До співробітництва у разі необхідності й за згодою Сторін можуть 

залучатися установи, організації і підприємства інших держав. 

Стаття 8 

Сторони домовилися надавати допомогу у придбанні, збереженні та 

спільній експлуатації унікальних наукових установок, приладів та обладнання. 

Сторони сприятимуть спільному використанню та розвитку наукових 

об'єктів, що становлять національне надбання, а також використанню науково-

дослідницьких суден. 

Стаття 9 

Сторони домовилися сприяти і допомагати одна одній у видавничо-

поліграфічній справі і поширенні наукових видань, підручників, іншої 

друкованої продукції Сторін. 

Стаття 10 

Сторони домовились сприяти вченим іншої Сторони користуватися 

відповідними бібліотечними, архівними та іншими інформаційними фондами. 

Стаття 11 

Сторони домовилися надавати допомогу в забезпеченні розвитку 

Державної наукової установи «Київський академічний університет» у сфері 

управління НАН України та МОН України за моделлю поєднання освіти, науки 
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та інновацій, сприяти діяльності Національного центру «Мала академія наук 

України», центрів науково-технічної творчості молоді. 

Стаття 12 

З метою забезпечення виконання цього Договору Сторони не пізніше 30 

днів після того, як Договір набуде чинності, мають довести його текст до 

відома підпорядкованих наукових, науково-дослідних та інших установ і 

закладів освіти. 

Стаття 13 

Для розв’язання питань, пов’язаних з виконанням цього Договору, 

Сторони у разі необхідності будуть створювати спільні робочі групи, а також 

проводити наради своїх представників для підготовки необхідних пропозицій, 

розробляти та затверджувати плани спільних заходів. 

Сторони мають право самостійно визначати і формувати склад своїх 

представників для участі в спільних заходах, встановлювати науково-освітні та 

інформаційні зв’язки з організаціями, установами, закладами та фізичними 

особами, які є фахівцями в галузі освіти і науки, розміщувати інформацію про 

співробітництво та взаємодію на власних вебресурсах, у соціальних мережах та 

інших джерелах інформації. 

Стаття 14 

Для реалізації Договору сторони зобов’язуються будувати свої 

взаємовідносини на основі дотримання законодавства, принципів 

доброчесності, рівноправності, відкритості та відповідальності за результати 

співпраці, координувати спільні дії, інформувати одна одну про хід реалізації 

заходів, що відповідають меті цього Договору. Брати участь у спільних заходах 

(конференції, семінари, зустрічі, круглі столи, презентації, конкурси, фестивалі 

тощо), здійснювати заходи, спрямовані на оприлюднення результатів 

співпраці. 

Стаття 15 

Цей Договір не передбачає жодних майнових чи фінансових зобов’язань 

Сторін та не є попереднім договором у розумінні ст. 635 Цивільного кодексу 
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України та ст. 182 Господарського кодексу України й не покладає на Сторони 

юридичних наслідків. 

Стаття 16 

Цей Договір набуває чинності від моменту підписання і діє до прийняття 

Сторонами рішення про його припинення. Зміни та доповнення до Договору 

вносяться шляхом укладання додаткових угод до нього, які після підписання 

стають його невід'ємними частинами. Для припинення дії цього Договору 

зацікавлена сторона письмово заявляє про свій намір не пізніше 

30 календарних днів до дати, від якої пропонується припинити Договір. Після 

настання цієї дати Договір вважається припиненим. Спірні питання щодо 

тлумачення або застосування положень цього Договору вирішуються шляхом 

проведення консультацій та досягненням взаємної згоди. Сторони 

зобов’язуються повідомляти одна одну про зміну реквізитів, що може впливати 

на виконання зобов’язань цього Договору. 

Вчинено у Києві « 02 » березня 2021 року українською мовою у двох 

примірниках (по одному примірнику кожній із Сторін), кожен з яких має 

однакову силу. 

Стаття 17 

Сторони домовились, що Договір про співробітництво між Національною 

академією наук України і Міністерством освіти і науки України від 12 червня 

2002 р. втрачає свою чинність від дати підписання цього Договору. 

Міністр освіти і науки України 

 

___________ Сергій ШКАРЛЕТ 

Президент Національної академії 

наук України 

____________ Анатолій ЗАГОРОДНІЙ 

 


