
ДОГОВ1Р лс-лг/.г
про науково-техшчне сшвробггництво м1ж Державины 
пщприемством „Укра’шський науково-техшчний i 
впроваджувальний центр комплексного захисту шформацп” та 
Факультетом шформацшних технолопй Кшвського 
нацюнального ушверситету 1меш Тараса Шевченка

м. Кшв « /  (Г » жовтня 2015р.

Державне шдприемство „Укра’шський науково-техшчний i 
впроваджувальний центр комплексного захисту шформащТ’ (дал1 ДП 
«Укра’шський центр «Безнека»), в oco6i директора Лшшського Вадима 
Володимировича, який д1е на пщстав1 Статуту шдприемства, з одшеУ сторони, та 
Факультетом шформацшних технологш Ки’тського национального 
ушверситету iMeiii Тараса Шевченка (дал1 Ф1Т) в oco6i декана Тесл1 IOpia 
Миколайовича, який д1е на шдстав1 Статуту, з другоТ сторони, дал1 кожний 
окремо “Сторона”, а разом “Сторони”, уклали цей Догов1р про наступне:

1. МЕТАДОГОВОРУ

Взаемовипдне сшвробггництво C rop  in  у н ay ковш та науково-техшчнш 
д1яльноеп в галуз] шформацшно1 безпеки та здшснення координацй’ po6iT з питань 
шдготовки кадрi в, проведения дослщжень i практичних po6iT  у цш сферт

2. ОБОВ'ЯЗКИ CTOPIH

2.1 ДП «Укра’шський центр «Безнека» зобов’изуеться:

2.1.1 Надавати методичну та практичну допомогу в проведенн1 дослщжень з 
питань захисту шформацп, оргашзовувати допомогу Ф1Т з боку наукових та 
науково-педагопчних пращвниюв, 1нженерно-техн1чного складу та студештв в 
проведенш дослщжень i випробувань з питань захисту шформагщ, в розробц1 
в1дпов1дних спещашзованих програм, методик та 1нших документов.

2.1.2 Здшснювати встановленим порядком обм1н пауковою, науково- 
техшчною 1нформац1ею, матер1алами щодо сучасних шформацшних технолопй, 
систем i засоб1в шформацшно1 безпеки та тенденцш i напрямк1в розвитку в цих 
сферах.

2.1.3 За згодою Сторш залучати сшвробгшиюв Ф1Т до участо у 
навчальному npopeci та проведены семшар1в, конференц1й та виставок з питань 
захисту шформацй', створенн1 та внровадженш захищених шформацшно- 
телекомушкацшних систем, в оргашзащ!' яких бере участь ДП «Укра’шський 
центр «Безнека».

2.1.4 Оргашзовувати взаем одно фах1вщв ДП «Укра'шський центр 
«Безнека» з вщповщними фах1вцями Ф1Т з питань шформацшноТ безпеки, 
створенш, вировадженш та експлуатацп сучасних 1нформац1йних систем.



2.1.5 Надавати допомогу в виявленн1 та блокуванш витоку мовно? 
шформацп через закладш пристро! на об'ектах шформацшноГ д1яльностг

2.1.6 Проводити сумюне дослщження ефективност1, супроводження засоб1в 
та комплекс1в захисту шформацп в шформацшних системах.

2.1.7 Надавати консультативну та методичну допомогу Ф1Т у сфер1 захисту 
шформацп, удосконаленш випробувально! бази та здшсненш дослщно- 
випробувально!' д!яльност1.

2.1.8 За згодою Стор1н встановленим порядком надавати Ф1Т для 
проведения спецдослщжень прилади та обладнання, спец1ал1зоване програмне 
забезпечення.

2.1.9 ДП «Укра'шський центр «Безпека» надае можлив!сть для стажування 
викладач1в, переддипломио1 практики та виконання дипломних робгг студентам, 
як1 спещал1зуються в галуз1 шформацшно! безпеки.

2.2 Ф1Т зобов'язуеться:

2.2.1 Надавати методичну та практичну допомогу ДП «Укра'шський центр 
«Безпека», сприяти здшсненню науково! та науково-техшчноТ д1яльност1.

2.2.2 Надавати встановленим порядком для вивчення та використання у 
навчальному npopeci зразки обладнання, експлуатацшну та iHHiy техшчну 
документацию шформацшних технологш, програмно-апаратних та апаратних 
засоб1в захисту 1нформацп, що дослщжуються Ф1Т.

2.2.3 За погоджениям Стор1н залучати фах1вц1в ДП «Укра'шський центр 
«Безпека» до проведения дослщжень, випробувань та експертизи з питань 
шформацшно1 безпеки, що зд1йснюються ФГГ, до проект1в створення та 
впровадження захищеиих 1нформац1йних систем.

2.2.4 Для проведения дослщжень i випробувань надавати в тимчасове 
використання випробувальне обладнання та програмно-апаратш засоби.

2.2.5 Здшснювати встановленим порядком обм1н науковою та науково- 
техьпчною 1нформац1ею, матер1алами, щодо сучасних телекомун1кац1йних та 
1нформац1йних технологш, систем та засоб1в захисту шформацй', тенденц1й i 
наирямк1в lx розвитку.

2.2.6 Ф1Т надае можлив1сть для стажування викладач1в, переддипломно1 
практики та виконання дипломних робгг студентам, як1 спец1ал1зуються в галуз1 
1нформац1йно1 безпеки.

2.2.7 За наявност1 можливосгей надавати допомогу ДП «Укра'шський 
центр «Безпека» в здшсненш експертних дослщжень i випробувань за 
критер1ями захисту шформацп, розробщ вщпов1дних спец1ал1зованих програм, 
методик та шших докумешзв.

3. ШШ1 УМОВИ

3.1 Кожна i3 Сторш зобов'язана забезпечити конфщенц1йн1сть отримано!' вщ 
iHmoi Сторони при виконанн1 Договору техшчноУ, економ1чно1 та iHHioi' 
1нформацй', якщо inuie не передбачене чинним законодавством.



3.2 Передача вказаноТ в п. 3.1 шформацп третш сторон1, п публшащя або 
розголошення будь-яким чином можуть мати м1сце тшьки в раз1 письмово!' згоди 
обох Стор1н, незалежно вщ причин та строку припинення Договору.

3.3 Yci cnipHi питания та розб1жност1, що можуть виникнути в процес1 
сшвробВництва, Сторони вир1шують шляхом взаемних конструктивних 
переговор1в, з урахуванням iirrepeciB обох Сторш i мети цього Договору.

4. Ф1НАНСУВАНИЯ

4.1 Для виконання окремих зобов'язань м1ж сторонами, в тому числ1
ф1нансового характеру, можуть укладатися окрем1 господарськ1 договори.

*

5. TEPMIH ДИ ДОГОВОРУ

5.1 Догов1р набувае чинност1 з дата його шдписання.
5.2 Д1я даного договору розповсюджуеться з моменту шдписання на 

невизначений час до моменту поки Сторони защкавлеш в продовженн1 сшльно! 
д1яльност1.

5.3 Кожна Сторона може припинити чиншсть цього Договору, надюлавши 
про це попередньо, не шзшше як за м1сяць, письмове пов1домлення.

5.4 Yci змши та доповнення до цього Договору иабирають юридично1 сили, 
якщо вони складен! у письмовш форм! i п!дписагй уповноваженими на це 
представниками Стор1н.

5.5 Представництво iirrepeciB Ф1Т за даним Договором покладаеться на 
кафедру “Клбербезпеки та захисту шформацп”.

Держание нщприемство 
„Укра'шський науково-тех1Пчний i 
впроваджувалышй цен гр 
комплексного захисту шформащ1”
03035, м. Кшв,
вул. Суркова, 3, кори. 4

Факулыез шформацшних технолопй 
Кшвського нацюналыюго 
у1нверси гегу 
iMeiii Тараса Шевченка
01033, м. Ки'ш,
вул. Володимирська, 64


