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Укладено Меморандум про співробітництво з Міжвідомчим 

науково-дослідним центром з проблем боротьби з організованою 

злочинністю при РНБО України 

23 липня 2019 р. в Інституті економіко-правових досліджень НАН 

України відбулась робоча зустріч з представниками Міжвідомчого науково-

дослідного центру з проблем боротьби з організованою злочинністю при Раді 

національної безпеки і оборони України. Сторони обмінялися думками щодо 

питань подальшої співпраці у сфері наукового експертного та аналітичного 

забезпечення боротьби з організованою злочинністю в сфері економіки. Під 

час зустрічі за ініціативою Центру було укладено Меморандум про 

співробітництво  (Національна академія наук України). 

Передбачається, що співробітництво буде відбуватися стосовно 

організації, координації та проведення спільних наукових досліджень з 

питань, що становлять інтерес для Сторін; участі у розробці засад державної 

безпекової політики, проектів законодавчих та нормативно-правових актів, 

стратегій, концепцій і програм з питань забезпечення національної безпеки, 

боротьби з організованою злочинністю в економічній сфері (як на 

національному, так і міжнародному рівнях); здійснення наукової експертизи 

(оцінки) проектів законів та інших нормативно-правових актів, науково-

експертне забезпечення вирішення найбільш складних правових питань в 

сфері економіки як в інтересах Сторін, так і в інтересах інших органів 

державної влади та суб’єктів господарювання всіх форм власності (як на 

національному, так і міжнародному рівнях); участі в інформаційно-

аналітичному забезпеченні діяльності РНБО України та інших державних й 

правоохоронних органів з комплексних проблем боротьби з організованою 

злочинністю в сфері економіки, у тому числі й транснаціональною, інших 

питань згідно з функціональними напрямами діяльності Сторін; організації і 

проведення спільних нарад, круглих столів, експертних зустрічей; створення 

за участю представників Сторін творчих (авторських) колективів і робочих 

груп з метою виконання спільних науково-дослідних робіт; обміну 

науковими, інформаційними, довідковими та іншими виданнями і 

матеріалами, у тому числі електронними, які не містять інформації з 

обмеженим доступом(порядок такого обміну визначається Сторонами); 

підготовки й видання спільних наукових, науково-методичних та 

інформаційно-аналітичних праць (матеріалів); сприяння впровадженню 

результатів наукових та аналітичних досліджень Сторін у законотворчу та 

правозастосовну діяльність; сприяння у підготовці й атестації наукових 

кадрів, утому числі шляхом стажування і обміну досвідом, участі науковців 

Сторін у роботі спеціалізованих вчених рад і редколегій наукових журналів; 

надання консультацій з питань, що відносяться до компетенції експертів і 

науковців Сторін. 

Докладніша інформація – за посиланням:  

http://www.iepd.kiev.ua/?p=9571. 
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