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В інтересах взаємовигідного співробітництва у галузях науки, прагнучи задоволення та реалізації 
інтелектуальних, соціально-економічних, суспільно-політичних інтересів, а, також, визнаючи, що 
безпосередні контакти між ученими і практиками є важливими у забезпеченні розвитку наукових 
досліджень та використанні їх результатів для задоволення потреб суспільства, громадська організація 
«Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», в особі Президента Романенка Євгена 
Олександровича, який діє на підставі Статуту та наявних у нього повноважень, та Навчально-науковий 
інститут менеджменту та психології ДЗВО «Університет менеджменту освіти», в особі Директора 
Алейнікової Олени Володимирівни, яка діє на підставі наявних у неї повноважень, які далі іменуються 
«Сторони», домовились про наступне:

І. Предмет Меморандуму

Предметом Меморандуму є наукове співробітництво, спрямоване на вивчення і узагальнення 
досягнень науки та сприяння їх найбільш повному використанню в інтересах соціально-економічного та 
правового розвитків України, а, також, для відтворення інтелектуального потенціалу суспільства, обміну 
знаннями та досвідом, укріплення міжнародного іміджу України.

II. Цілі Меморандуму

2.1. Сторони мають намір створювати спільні робочі групи із залученням спеціалістів для проведення 
наукових досліджень, семінарів і консультацій.

2.2. Сторони виявляють намір проводити спільні наукові дослідження з актуальних проблем 
управлінських, правових, соціальних і гуманітарних галузей науки, що регулюють відносини 
управлінського характеру.

2.3. Сторони будуть здійснювати обмін досвідом та інформацією з питань розвитку сучасної науки та 
права, вивчення проблемних питань щодо становлення системи права, його ролі та місця в українській 
державній системі.

2.4. Сторони будуть обмінюватись науковими та практичними публікаціями, довідковою 
літературою, що відбивають їх досягнення.

2.5. Сторони мають намір проводити спільну роботу з підготовки та публікації наукової-практичної 
літератури, її поширення та розповсюдження.

2.6. Сторони будуть сприяти організації та проведенню конференцій, симпозіумів, «круглих столів» 
та інших комунікативних заходів, двосторонніх спільних конференцій, а, також, запрошувати для участі у 
них учених з інших навчальних та наукових установ.

2.7. Сторони будуть сприяти організації навчання, стажування, перепідготовки, ознайомлення з 
досвідом діяльності громадських організацій, навчальних та наукових закладів за кордоном, збиранню 
ділової інформації, участі в переговорах, встановленню ділових контактів тощо.

2.8. Сторони будуть забезпечувати співпрацю з українськими та міжнародними організаціями.
2.9. Сторони матимуть рівні права у використанні результатів спільної роботи, здійснюваної 

відповідно до цього Меморандуму, які можуть бути опубліковані у вигляді монографій, збірників, статей і 
оглядів.

2.10. Сторони домовляються про те, що найоптимальнішою формою співробітництва є встановлення 
безпосередніх контактів між двома зацікавленими сторонами в конкретних галузях, які базуються на 
інтересах окремого підрозділу, або конкретного співробітника, у формі, найбільш прийнятній для обох 
сторін.



2.11. Підбір кандидатів для відрядження, визначення термінів відрядження та узгодження їх зі 
стороною, яка приймає, здійснюється не пізніше ніж за три місяці до дати відрядження.

III. Робоча програма

Обидві сторони за взаємною домовленістю можуть складати Робочі програми співробітництва, що 
випливають з цього Меморандуму.

4.1. Цей Меморандум може бути доповнений і частково змінений на підставі письмової згоди обох 
сторін.

4.2. Меморандум може бути розірвано достроково за згодою обох сторін, якщо одна зі сторін заявить 
про це у письмовій формі не пізніше ніж за шість місяців до встановленої дати припинення строку’ дії цього 
Меморандуму. При цьому, сторони беруть на себе виконання всіх існуючих зобов’язань по раніше 
розпочатих видах співробітництва, визначених умовами цього Меморандуму.

4.3. Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання повноважними представниками 
обох сторін. Термін дії Меморандуму -  п’ять років. Він автоматично вважається продовженим на кожний 
наступний п’ятирічний термін, якщо жодна зі сторін не заявить у письмовій формі про своє небажання 
продовжити цей Меморандум не пізніше ніж за шість місяців до закінчення терміну його дії.

4.4. Меморандум складено у двох примірниках українською мовою.
Кожна зі сторін одержує по одному примірнику Меморандуму.
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