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Меморандум про співробітництво 

між Національним авіаційним університетом 
та Українською асоціацією економістів-міжнародників

Національний авіаційний університет в особі ректора Ісаєнка 
Володимира Миколайовича та Всеукраїнська громадська організація 
«Українська асоціація економістів-міжнародників» в особі Президента 
Філіпенка Антона Сергійовича (надалі -  Сторони), з метою розширення та 
поглиблення довгострокового взаємовигідного співробітництва, 
усвідомлюючи необхідність об'єднання зусиль, інтелектуальних та 
матеріальних ресурсів вищих навчальних закладів, громадських організацій, 
наукових установ та суб'єктів господарювання в напрямі підвищення якості 
підготовки економістів-міжнародників, сприяння розвитку економічних та 
суспільних наук, стимулювання розвитку дослідницької спільноти в Україні, 
створення сприятливих умов для організації наукових дискусій та 
фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері 
міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів, вважають за 
необхідне укласти цей Меморандум про співробітництво.

Стаття 1
Сторони погодилися розглядати їхнє співробітництво як систему, що 

включає: сприяння розвитку і удосконаленню підготовки фахівців у галузі 
міжнародних економічних відносин України; сприяння розвитку і 
вдосконаленню стратегії міжнародної діяльності по забезпеченню гідного 
місця та ролі України на світогосподарській арені; розробку механізмів 
входження України у світові економічні організації та інтеграційні 
структури; участь у розробці законодавчих та інших нормативних актів, 
документів, перспективних планів і програм розвитку міжнародних відносин; 
державних програм і критеріїв підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації кадрів; вироблення фахової експертної оцінки в сфері економіки 
та економічної політики, розробка стратегічних та інструментальних 
складових економічної політики; формування громадської думки шляхом 
організації публічного діалогу та поширення знань.
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Стаття 2
Сторони, в межах своєї компетенції, надаватимуть відповідним 

структурам пропозиції щодо запровадження ініціатив, спрямованих на 
розвиток співробітництва між ними.

Стаття З
Сторони сприятимуть організації та проведенню конференцій, 

зустрічей, семінарів, круглих столів тощо з тематики, що становить взаємний 
інтерес, та не суперечить і є частиною робочих планів сторін.

При здійсненні співробітництва у відповідності з цим Меморандумом 
Сторони, в разі необхідності, можуть створювати робочі та експертні групи 
для розробки рішень, що мають на меті покращання умов для ведення 
експертної, освітньої та наукової діяльності.

Стаття 4
Сторони сприятимуть обміну та розповсюдженню, в інтересах членів 

Сторін, освітньої, наукової, експертної, інформаційно-аналітичної та іншої 
інформації, яка сприяла б всебічному поглибленню й розвитку 
взаємовідносин, та досягненню більш широких домовленостей між 
Сторонами або між членами обох колективів.

Стаття 5
Сторони сприятимуть обміну інформацією про конкретні проекти та 

відповідні організації й наукові заклади, що працюють або мають наміри 
працювати в України, розробці та реалізації спільних наукових і освітянських 
проектів Сторін, участі у спільних прес-конференціях, публікаціях та 
здійсненні інших взаємовигідних форм співробітництва.

Стаття 6
Сторони, в межах своєї компетенції та можливостей, надаватимуть 

допомогу суб’єктам науково-освітянської сфери у вирішенні проблем, які 
можуть виникнути під час реалізації в рамках цього Меморандуму спільних 
проектів або відповідних домовленостей між членами Сторін.

Стаття 7
Зміни або доповнення до цього Меморандуму можуть вноситися за 

письмовою згодою Сторін.
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Стаття 8
Цей Меморандум укладається на три роки. Поновлення Меморандуму 

Сторонами можливе лише після попередньої домовленості Сторін.
Меморандум набуває чинності з дати його підписання. Кожна із Сторін 

може в будь-який час припинити йог дію, письмово повідомивши про це 
іншу Сторону. У такому разі Меморандум втрачає чинність через ЗО днів від 
дати такого повідомлення.

Цей Меморандум складено у двох примірниках, українською мовою, 
при цьому обидва мають однакову силу.

Від Національного авіаційного Від Української асоціації
університету економістів-міжнародників
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Національного авіаційного університету
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нального авіаційного

З метою підвищення якості підготовки економістів-міжнародників, 
сприяння розвитку економічних та суспільних наук, стимулювання наукових 
досліджень, створення сприятливих умов для організації наукових дискусій 
та фундаментальних досліджень української економічної науки у сфері 
міжнародних економічних відносин та глобалізаційних процесів просимо 
дозволу укласти Меморандум про співробітництво з Всеукраїнською 
громадською організацією «Українська асоціація економістів- 
міжнародників».

Завідувач кафедри 
міжнародних економічних 
відносин і бізнесу,
доктор економічних наук, професор С.Сіденко
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