Меморандум про співробітництво
між громадською спілкою “Світовий конгрес українських юристів”
та Українським Вільним Університетом
“14”лютого 2022 р., м. Мюнхен

“22” лютого 2022 р., м. Київ

Громадська спілка “Світовий конгрес українських юристів” (далі –
Світовий конгрес) в особі доктора Миколи В. Оніщука, президента Світового
конгресу та Український Вільний Університет (далі – Університет) в особі
професора доктора Марії О. Пришляк, ректора Університету, що надалі разом
іменуються як Сторони,
визнаючи важливість:
- процесу виховання нового покоління професійних і патріотичних
кадрів для України, їх залучення до демократичних перетворень і розбудови
правової держави в Україні,
- розвитку українознавчих студій в Європейському Союзі та посилення
інтеграції української науки в європейському і світовому науковому просторі,
- підвищення престижу української держави,
- вирішення національних і міжнародних проблем правового та
гуманітарного характеру,
- прагнучи відносин співпраці і партнерства,
- керуючись вимогами законодавства країн, що представляють Сторони,
і зважаючи на повноваження Світового конгресу та Університету,
домовились про таке:
Стаття 1. Мета і предмет
1. Метою Меморандуму є встановлення спільних стосунків між Сторонами,
організація та здійснення співпраці, які сприятимуть подальшому
інституційному розвитку Сторін та виконанню їх статутних завдань.

2. Предметом Меморандуму є спільна діяльність Сторін для досягнення його
мети, що здійснюється на основі взаємного обміну інформацією і досвідом та
у форматі підготовки й реалізації спільних заходів, проектів і програм.
Стаття 2. Принципи та загальні регламенти
1. Обумовлена метою цього Меморандуму співпраця ґрунтується на засадах
взаємоповаги, рівності, партнерства, взаємодопомоги та обопільної
зацікавленості.
2. Сторони беруть на себе загальні зобов’язання:
2.1. послідовно втілювати наміри, що заявлені в цьому Меморандумі
дотримуватись у партнерстві і співпраці положень та принципів, викладених
у цьому Меморандумі;
2.2. застосовувати механізми узгодження на рівні керівників Сторін під
час прийняття рішень із визначених у цьому Меморандумі напрямків
співпраці;
2.3. реалізовувати спільні програми, проекти і заходи, у тому числі за
участі третіх осіб, на підставі підписаних додаткових угод чи протоколів до
цього Меморандуму;
2.4. здійснювати діяльність, передбачену цим Меморандумом, за
власний рахунок на умовах взаємності, якщо інше не передбачено
додатковими угодами;
2.5. не розголошувати інформацію, що визнана законом та Сторонами як
службова та/або конфіденційна;
2.6. дотримуватись законодавства щодо інтелектуальної власності,
розповсюджувати матеріали, що були підготовлені спільно, за умови
відповідного посилання на участь іншої Сторони.
Стаття 3. Можливі напрями і форми співробітництва
1. За для досягнення мети цього Меморандуму Сторони домовляються про
співпрацю у таких напрямах і формах:
1.1. сприяння правовим і політичним реформам в Україні, що спрямовані
на формування громадянського суспільства і правової демократичної держави
з ефективно функціонуючими соціально-політичними інститутами;
1.2. проведення досліджень з актуальних проблем права і політології,
узагальнення світового та вітчизняного політико-правового досвіду;
1.3. підвищення правової та політичної культури громадян України,
зростання їх правової та політичної інформованості;
1.4. обмін інформацією та досвідом у сфері освітньої, наукової,
правозахисної діяльності, проєктами і програмами, що розроблені та/або

реалізуються в галузі юридичної освіти і науки за участю чи за підтримки
Сторін (Сторони) цього Меморандуму;
1.5. підготовка фахівців з вищою освітою, наукових і науковопедагогічних кадрів за спеціальністю “Правознавство” та підвищення їх
кваліфікації;
1.6. організація та проведення наукових, науково-практичних і науковометодичних конференцій, симпозіумів, конгресів, круглих столів, семінарів,
тренінгів, майстер класів та інших науково-освітніх заходів;
1.7. взаємне залучення викладачів, фахівців, експертів у галузі
гуманітарних наук;
1.8. здійснення взаємних візитів та проведення ділових зустрічей
представників Сторін з метою ознайомлення та вивчення досвіду роботи,
подальшого його використання в науково-викладацькій та/або практичній
діяльності відповідно до основних завдань Сторін, що передбачені їхніми
засадничими документами;
1.9. організація стажувань, практики, підвищення кваліфікації наукововикладацьких кадрів (за окремими договорами);
1.10. взаємне рецензування навчально-методичної та наукової продукції;
1.11. підготовка та видавництво навчальної та науково-методичної
продукції (підручників, навчальних посібників тощо) для навчальнометодичного забезпечення освітнього процесу (за окремими договорами);
1.12. публікація наукових матеріалів представників Сторін у друкованих
та електронних виданнях, заснованих Сторонами;
1.13. популяризація діяльності Сторін шляхом оприлюднення на
офіційних заходах інформації про партнерське співробітництво, основні
напрями його здійснення; розміщення інформації про спільні заходи та події
на офіційних вебсайтах Сторін;
1.14. координація дій Сторін у міжнародному співробітництві з метою
інтегрування в європейський і світовий науковий та освітній простір;
1.15. сприяння вирішенню міжнародних і національних проблем
правового та гуманітарного характеру на засадах верховенства права.
2. Сторони на основі взаємних домовленостей можуть використовувати й інші
форми співробітництва відповідно до мети і предмету цього Меморандуму.
Стаття 4. Оцінка впровадження
1. З метою моніторингу
зобов’язуються:

реалізації

цього

Меморандуму

Сторони

- призначити відповідальних кураторів цього Меморандуму;
- вести протоколи спільних нарад, зберігати документальну інформацію;

- відповідати на запити щодо надання інформації з питань, що є
предметом цього Меморандуму;
- раз на рік підбивати підсумки та оцінювати ефективність співпраці.
Стаття 5. Прикінцеві положення
1. Текст цього Меморандуму може бути змінений за згодою Сторін,
зміни вносяться в письмовій формі.
2. Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами
і діє протягом трьох років. За домовленістю Сторін термін дії Меморандуму
може бути продовжений на визначений ними термін.
3. Дія Меморандуму може бути достроково припинена (призупинена) за
письмовою заявою однієї із Сторін. При цьому спільні заходи, що тривають,
мають бути завершені відповідно до попередніх угод.
4. Додаткові угоди і протоколи, що підписані уповноваженими особами,
є невід’ємними частинами цього Меморандуму.
5. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень
цього Меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій для
досягнення взаємної згоди.
6. Цей Меморандум укладений українською мовою у двох примірниках,
по одному для кожної із Сторін. Обидва примірники мають однакову
юридичну силу.
Стаття 6. Адреси та реквізити сторін
Ректор
Українського вільного університету
проф. доктор Марія Пришляк

Президент
ГС “Світовий конгрес українських
юристів”
доктор Микола Оніщук

______________________________
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