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Факультет адвокатури Національного університету «Одеська юридична 
академія (далі —  Факультет адвокатури) в особі декана Хижняка Євгена Сергійовича, 
який діє на підставі Положення, з однієї сторони 

та
Громадська організація «Міжнародна академія інформації», в особі Голови 

Марущак Тетяни Іванівни, яка діє на підставі Закону України «Про громадські 
об’єднання» та Статуту, з іншої сторони (далі -  Сторони), уклали Меморандум про 
співпрацю (далі -  Меморандум) про наступне.

1. Мета та предмет меморандуму

1.1. Метою цього меморандуму є співпраця в галузі захисту інформаційних прав 
людини, суспільства і держави.

2. Напрямки співпраці

Задля досягнення мети цього меморандуму сторони домовляються про співпрацю у 
таких напрямках:

2.1. Навчальний. Сторони спільно організовують проведення наукових конференцій, 
семінарів, зустрічей, засідань, круглих столів з інформаційного права, інформаційної 
безпеки, кібербезпеки та протидії кіберзлочинності за участі працівників, викладачів, 
науковців та експертів Сторін.

2.2. Науковий. Сторони розробляють та засобами комунікативного зв’язку, у тому числі 
за допомогою Інтернет-ресурсів, поширюють наукові напрацювання щодо актуальних 
проблем з інформаційного права, інформаційної безпеки, кібербезпеки та протидії 
кіберзлочинності, зокрема захисту інформаційних прав людини, суспільства і держави.

2.3. Рекомендаційний. Сторони у межах своєї компетенції здійснюють наукову, 
аналітично-методичну роботу, сприяють реалізації заходів в сфері захисту 
інформаційних прав людини, суспільства і держави та рекомендують його для 
застосування у практичній діяльності.

3. Організація співпраці

З метою реалізації цього Меморандуму Сторони здійснюють співпрацю та забезпечують 
виконання наступного:
3.1. Визначають контактних осіб для проведення консультацій і підготовки пропозицій 
щодо спільної реалізації напрямів, визначених цим Меморандумом.
3.2. Розробляють та реалізують спільні проекти з програм, що відповідають меті 
Меморандуму.
3.3. Проводять спільні заходи як в Україні, так і в іноземних країнах: круглі столи, 
семінари, лекції, конференції, науково-практичні конференції з інформаційного права, 
інформаційної безпеки, кібербезпеки та протидії кіберзлочинності тощо.



3.4. Залучають до спільної діяльності провідних науковців та фахівців органів державної 
влади, громадських організацій у межах, встановлених нормативно-правовими актами 
та домовленостями з ними.
3.5. Беруть участь в обговоренні проектів законів у межах компетенції та готують 
відповідні висновки до них.
3.6. Проводять наукові дослідження у сфері застосування актів законодавства з питань, 
що стосуються їх діяльності та готують відповідні науково-методичні рекомендації.
3.7. Розробляють рекомендації для органів державної влади з питань правового 
регулювання процесів та тенденцій у відповідній сфері.
3.8. Узгоджують інші спільні заходи в межах меморандуму.
3.9. Спеціальні умови стосовно організації співпраці визначаються в межах додаткових 
угод щодо проведення спільних заходів.

4. Строк дії меморандуму

4.1. Меморандум набирає чинності з дня його підписання.
4.2. Меморандум укладається строком на п’ять років. Дія цього меморандуму 
автоматично подовжується на наступний рік, якщо жодна із Сторін письмово не 
повідомить іншу про свій намір припинити його дію не пізніше як за один місяць.
4.3. Сторони можуть достроково припинити дію цього меморандуму в будь-який час, 
письмово повідомивши про це іншу Сторону не пізніше ніж за один місяць.
4.4. У разі припинення дії цього меморандуму заходи, які було розпочато на підставі 
меморандуму й не завершено протягом строку його дії, продовжуються і завершуються 
згідно з умовами, що були раніше узгоджені Сторонами, за винятком випадків, коли 
завершити ці заходи неможливо.

5. Заключні положення

5.1. Будь-які зміни та доповнення до цього меморандуму вносяться лише за письмовою 
згодою Сторін і стають його невід’ємною частиною.
5.2. Будь-які спірні питання щодо тлумачення або застосування положень цього 
меморандуму вирішуватимуться Сторонами шляхом консультацій та досягнення 
взаємної згоди.
5.3. Цей меморандум укладено українською мовою в двох примірниках, по одному 
примірнику для кожної із Сторін.
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