
МЕМОРАНДУМ

про соціальне партнерство та співробітництво між Тлухівським 

національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка та 

Центром проблем імплементації Європейського соціального права 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра 

Довженка в особі ректора Курка Олександра Івановича, що діє на підставі 

Статуту (далі -  Університет) та Центр проблем імплементації Європейського 

соціального права Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка в особі директора Іншина Миколи Івановича, що діє на підставі 

Положення (далі -  Центр), (разом -  Сторони), уклали даний Меморандум про 

встановлення взаємовигідних і тривалих партнерських відносин.

1.1. Предметом даного Меморандуму є співробітництво у сфері науково- 

дослідної, навчально-методичної, організаційної, інформаційної, експертної, 

видавничої та іншої діяльності в галузі правознавства.

2.1. Меморандум укладено з метою сприяння розвитку юридичної науки 

та освіти, популяризації наукових знань, обміну досвідом, забезпечення 

доступу студентів, аспірантів, викладачів, наукових співробітників до нових 

здобутків юридичної думки, створення творчих колективів для розробки 

актуальних наукових проблем, об’єднання зусиль Сторін для здійснення 

спільних проектів у сфері юриспруденції, у тому числі із залученням третіх 

сторін, для забезпечення координації і кооперації в сферах: навчально-
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методичної, науково-дослідної, організаційної, інформаційної, експертної, 

видавничої та іншої діяльності між Сторонами.

2.2. Меморандумом не передбачена комерційна мета.

2.3. Завданнями співробітництва Сторін є:

координація науково-практичних досліджень та заходів між Сторонами; 

реалізація спільних проектів за грантами, конкурсами та іншими

формами залучення інвестицій;

співпраця в міжнародній сфері та погоджена спільна участь в межах 

міжнародних програм;

забезпечення обміну взаємною інформацією про наукову діяльність та 

результати наукових досліджень між Сторонами;

проведення спільних науково-практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів;

проведення спільних організаційно-правових заходів, спрямованих на 

підготовку фахівців у галузі юриспруденції;

надання спільних консультацій та підготовка письмових висновків з 

питань застосування чинного законодавства України;

інші завдання спільної діяльності, які Сторони Меморандуму вважають 

доцільними і корисними.

3. ФОРМИ І НАПРЯМИ СПІВРОБІТНИЦТВА

3.1. Співробітництво Сторін здійснюється за такими напрямами:

3.1.1. Науково-дослідна, інформаційна та експертна сфера: 

реалізація спільних науково-дослідних проектів і розробок з актуальних

проблем юриспруденції;

організація підрозділів, тимчасових груп та комісій для реалізації 

спільних науково-дослідних проектів;

організація взаємних стажувань, навчань, підвищення кваліфікації 

наукових співробітників та викладачів Сторін;



організація та координація виконання спільних проектів за грантами, 

конкурсами та іншими формами залучення інвестицій;

співпраця в міжнародній сфері та погоджена спільна участь в межах 

міжнародних програм;

спільне проведення наукових, науково-практичних і науково- 

методичних конференцій, симпозіумів, конгресів, семінарів та інших наукових 

заходів;

спільні наукові експертизи дисертаційних та кваліфікаційних робіт, 

інших науково-дослідних робіт;

спільне виконання юридичних експертиз нормативно-правових актів та 

їх проектів, а також інших матеріалів, нормопроектувальна діяльність на 

замовлення державних органів, організацій та приватних осіб, а також за 

ініціативою Сторін,

3.1.2. Навчально-організаційна сфера:

участь у розробці та впровадження нових навчальних технологій, 

навчальних курсів, програм;

обмін науковими виданнями, взаємне надання інформаційних послуг; 

взаємний обмін актуальною інформацією з усіх питань правової науки;

3.1.3. Видавнича сфера:

спільне видання монографічної, науково-методичної літератури, 

збірників статей, наукових та науково-інформаційних періодичних видань.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

4.1. Сторони мають право:

виступати ініціаторами організації наукових та освітніх проектів; 

на отримання інформації про діяльність кожної з Сторін, безпосередньо 

пов’язану з предметом даного Меморандуму.

4.2. Сторони беруть на себе зобов’язання:



інформувати одна одну щодо організації та проведення спільних 

наукових, науково-методичних та інших заходів, передбачених предметом 

даного Меморандуму;

взаємно надавати консультації з питань організації та проведення 

спільних заходів;

брати участь у відборі кандидатів для участі в спільних проектах, 

інформувати їх про умови участі в даних заходах.

5. УМОВИ ЗДІЙСНЕННЯ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

СПІЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

5.1. Заходи в рамках Меморандуму здійснюються з використанням 

обладнання і технічних засобів, наявних у Сторін.

Для проведення спільних заходів Сторонами можуть надаватися в 

користування науково-технічне устаткування, прилади і матеріали, програмне 

забезпечення, приміщення, автотранспорт тощо за згодою Сторін.

5.2. Результати наукової та науково-методичної діяльності, отримані в 

рамках Меморандуму, є спільною інтелектуальною власністю. Сторони мають 

рівні права на її використання.

5.3. Жодна і Сторін не несе відповідальності перед іншою Стороною за 

діяльність, зд ій сн ю ван у  поза рамками даного Меморандуму.

6. УМОВИ ДІЇ МЕМОРАНДУМУ

6.1. Даний Меморандум укладений українською мовою в двох 

примірниках, по одному для кожної із Сторін, що мають однакову юридичну 

силу.

6.2. Меморандум набуває чинності з моменту його підписання обома 

Сторонами.

6.3. Даний Меморандум укладається на 5 років. У разі припинення дії 

даного Меморандуму за ініціативою однієї із Сторін, інша Сторона офіційно 

повідомляється про наміри припинення за тридцять днів.



7. ОСОБЛИВІ УМОВИ

7.1. Для реалізації даного Меморандуму та визначення конкретних 

заходів співробітництва Сторони:

раз на два роки укладають та підписують протоколи до даного 

Меморандуму з переліком основних заходів, датами їх проведення та 

відповідальними за них особами;

можуть призначати осіб, уповноважених координувати дії Сторін з 

реалізації положень протоколів до цього Меморандуму.

7.2.Протоколи є невід'ємною частиною Меморандуму.

8.1. З метою реалізації окремих положень цього Меморандуму Сторони 

можуть укладати додаткові Меморандуми .

8.2. Зміни та доповнення до цього Меморандуму оформлюються 

додатковими Меморандумами, що підписуються обома Сторонами та є 

невід'ємною частиною цього Меморандуму.

8. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

9. Ю РИДИЧНІ АДРЕСИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

Глухівський національний 

педагогічний університет імені 

Олександра Довженка

Центр проблем імплементації 

Європейського соціального права 

Київського національного

Адреса: 41400 м.Глухів,

університету

імені Тараса Шевченка

Адреса: Київ, вул. Володимирська,60


