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1. Загальні положення 

Цей Меморандум про взаєморозуміння (надалі - "Меморандум") визначає 

відносини між Українською Секцією ІЕЕЕ, Громадською Спілкою «Українська 

Секція ІЕЕЕ» та Інститутом радіофізики та електроніки ім. О.Я. Усикова 

Національної академії наук України, які разом іменуються як Сторони. 

Сторони укладають цей Меморандум, базуючись на необхідності розвитку 

можливостей українських вчених та інтеграції української наукової спільноти 

до міжнародної наукової спільноти, а також достатнього взаємного 

інформування про гранти, стипендії та наукові заходи і залучення вчених до 

членства в ІЕЕЕ.  

Сторони в процесі реалізації цього Меморандуму здійснюють свою 

діяльність відповідно до положень установчих документів Сторін і в рамках 

чинного законодавства України, а також IEEE Constitution and Bylaws, IEEE 

Policies, IEEE MGA Operation Manual та IEEE Ukraine Section Local Operating 

Procedures. 

 

2. Напрями співробітництва Сторін 

Для виконання цього Меморандуму Сторони визначають наступні сфери 

співробітництва: 

1. Планування та проведення спільних заходів (семінарів, тренінгів, 

лекцій, конференцій тощо) та інформаційно-роз’яснювальної роботи, 

спрямованої на популяризацію наукової діяльності та підвищення 

обізнаності про IEEE та переваги ІЕЕЕ членства; 

2. Консультації з питань, які стосуються діяльності Сторін і які 

становлять взаємний інтерес; 



3. Сприяння у формуванні експертного наукового співтовариства з 

метою його залучення для наукового рецензування і відбору статей 

для участі в наукових ІЕЕЕ конференціях, в яких Сторони беруть 

активну участь; 

4. Сприяння в обміні та розповсюдженні інформації щодо спільної 

організації та проведення Сторонами науково-технічних і освітніх 

заходів (наукових конференцій, вебінарів, семінарів, тренінгів та ін.), 

розміщення відповідних інформаційних повідомлень на сторінках 

веб-ресурсів Сторін. Взаємне розміщення логотипів Сторін на веб-

ресурсах Сторін; 

5. Формування позитивного іміджу Сторін для української та 

міжнародної спільноти, взаємодія з громадськими організаціями та 

експертним співтовариством. 

 

3. Взаємні зобов'язання 

Сторони взаємодіють на принципах рівноправності, відкритості і 

доброчинності. 

Сторони домовляються, що умови цього Меморандуму не є 

конфіденційними та можуть надаватися заінтересованим третім особам у разі 

необхідності. 

Сторони взаємодіють одна з одною з питань виконання пунктів даного 

Меморандуму через уповноважених представників, що делегуються Сторонами 

для розгляду поточних питань та проведення спільних заходів. 

Всі зміни та доповнення до даного Меморандуму оформлюються письмово 

та за згодою Сторін.  

 

4. Прикінцеві положення 

Сторони розглядають цей Меморандум як декларацію про наміри, що не 

призводить до юридичних чи фінансових наслідків або зобов’язань для будь-

кого з них. 

Відносини Сторін, які викладені у цьому Меморандумі, є виключно 

відносинами незалежних сторін.  

Кожна Сторона має право співпрацювати з третьою стороною з будь-яких 

питань, подібних тим, що передбачаються цим Меморандумом. Жодне з 

положень цього Меморандуму не перешкоджатиме будь-якій із Сторін 

укладати інші угоди з іншими особами. 



Всі суперечки відносно тлумачення і застосування положень цього 

Меморандуму будуть вирішуватись шляхом дипломатичних переговорів та 

консультацій між Сторонами.  

Цей Меморандум набирає чинності від дня його підписання та зберігає 

чинність поки одна із Сторін не прийме відповідне рішення. 

Припинення Меморандуму набирає чинності через місяць після отримання 

повідомлення відповідною Стороною. Після цього Меморандум втрачає 

чинність, за винятком врегулювання претензій, що виникли до того дня, в який 

Меморандум втратив чинність, а також будь-якої поточної діяльності з 

реалізації конкретних проектів в рамках цього Меморандуму. 

Текст Меморандуму складений українською мовою, по 1 (одному) 

примірнику для кожної зі Сторін, при цьому всі тексти мають однакову силу.  

Вчинено в м. Харкові  19 лютого 2021 р. 
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