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Меморандум про співпрацю (далі – Меморандум) укладається між 

Київським національним торговельно-економічним університетом (далі 

КНТЕУ) в особі ректора, Мазаракі Анатолія Антоновича, який діє на підставі 

Статуту, з однієї Сторони, та підприємством з іноземними інвестиціями  

«Тойота-Україна» (далі – Зовнішній партнер), в особі генерального менеджера 

Цивінського Олексія Валерійовича, що діє на підставі Статуту, разом далі 

іменуються Сторонами, зацікавлені у розвитку співпраці з реалізації освітніх 

програм «Менеджмент», «Управління бізнесом», «Торговельний менеджмент», 

«Менеджмент персоналу», «Промисловий менеджмент», «Бізнес-

адміністрування» освітніх ступенів «молодший бакалавр», «бакалавр», 

«магістр», «доктор філософії» (далі – освітніх програм).  

Керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення 

поставлених цілей, Сторони констатують свої наміри щодо подальшої співпраці 

та погоджуються про наступне. 

 

Стаття 1 
Метою залучення досвіду, професійних компетентностей та ресурсів 

Зовнішнього партнера є сприяння формуванню стійких конкурентних переваг 

при розробці, запровадженні та якісному виконанні здобувачами вищої освіти 

освітніх програм КНТЕУ у співпраці із проектними групами забезпечення 

якості їх підготовки (їх науковими знаннями та досвідом). 

 

Стаття 2 

Сторони підтверджують готовність здійснювати координацію своїх дій 

для досягнення мети, встановленої цим Меморандумом.  

 

Стаття 3 

Для досягнення поставлених цілей Зовнішній партнер делегує 

уповноваженого/их представника/ів, кваліфікація якого/их відповідає складу 

проектних груп з розробки стандартів вищої освіти КНТЕУ за освітньою 

програмою. 

 

Стаття 4 

Зовнішній партнер стає учасником діяльності КНТЕУ в таких питаннях:  



 моніторингу ситуації на ринку праці та освіти, вивчення потреб 

професійного середовища, запитів роботодавців;  

 дослідження існуючої та прогнозної ситуації, підготовки пропозиції 

щодо відкриття нових освітніх програм;  

 удосконалення змісту існуючих освітніх програм; 

 розробки нової освітньої програми, рецензуванні навчальних планів, 

стандартів вищої освіти КНТЕУ; 

 формування професійних та інших компетентностей майбутніх 

фахівців, у т.ч. практичної підготовки студентів; 

 проведення підсумкової атестації студентів (складання 

кваліфікаційного екзамену або захист випускної кваліфікаційної роботи). 

 

Стаття 5 

Задля вдосконалення комунікацій між Сторонами: 

КНТЕУ має право: 

 організовувати спільні засідання з обговорення освітніх програм 

наступного року прийому, результатів виконання завдань, передбачених на 

попередній навчальний рік; 

 інформувати представників Зовнішнього партнера та інших 

зацікавлених осіб про свою діяльність, у т.ч. шляхом висвітлення інформації на 

офіційному веб-сайті КНТЕУ.  

Зовнішній партнер має право: 

 брати участь у засіданнях проектних груп з обговорення: 

 освітніх програм наступного року прийому; 

 результатів виконання завдань, передбачених на попередній 

навчальний рік; 

 вносити на розгляд проектних груп пропозиції:  

 щодо професіоналізації існуючих освітніх програм; 

 актуалізації змісту окремих дисциплін навчального плану;  

 удосконалення інформаційного забезпечення освітньої програми; 

 доводити до загального відома інформацію щодо співпраці з КНТЕУ та 

здобутків в рамках цього Меморандуму, у т.ч. шляхом висвітлення інформації 

на офіційному веб-сайті Зовнішнього партнера. 

 

Стаття 6 

Сторони можуть організовувати спільні зустрічі, «круглі столи», 

конференції, семінари тощо з питань розробки, запровадження та якісного 

виконання здобувачами вищої освіти освітньої програми КНТЕУ, а також її 

популяризації. 

 

 Стаття 7 

Розгляд пропозицій та прийняття рішень із їх впровадження в освітні 

програми відбувається на засіданнях проектних груп. 

 



Стаття 8 

Сторони будуть проводити консультації для обговорення узгоджених дій, 

спрямованих на покращення якості співпраці, місце, терміни проведення яких 

будуть узгоджуватися додатково.  

 

Стаття 9 

Кожна із Сторін цього Меморандуму призначає відповідальну особу за 

здійснення співробітництва між Сторонами.  

Сторони мають право змінювати своїх уповноважених представників 

шляхом письмового повідомлення про це іншої Сторони Меморандуму за 30 

календарних днів до проведення такої заміни. 

 

Стаття 10 

Цей Меморандум набирає чинності з дати його підписання Сторонами і 

діє до 31 грудня 2028 року.  

Після завершення дії Меморандуму Сторони мають проаналізувати 

результати співпраці. 

 

Стаття 11 

В цей Меморандум за необхідності можуть бути внесені зміни та 

доповнення за взаємним письмовим погодженням Сторін.  

Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення 

цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між 

КНТЕУ та Зовнішнім партнером.  

Цей Меморандум складено у двох примірниках, по екземпляру для 

кожної із Сторін, які мають однакову юридичну силу та зберігаються в КНТЕУ 

та Зовнішнього партнера. 
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