
Протокол про нампри та сшвпрацю 
Mi ж КШВСЬКИМ НАЩОНАЛЬНИМ 
УН1ВЕРСИТЕТОМ IMEHI ТАРАСА 

ШЕВЧЕНКА
та компан1ею DAI Global LLC

м. Кшв, 21 травня 2021 року

Кшвський нацюнальний ушверситет iMeHi 
Тараса Шевченка (дал! -  Ушверситет), як 
Сторона-рецишент, та компашя DAI Global 
LLC (дал1 -  DAI), як Сторона-виконавець, в 
рамках проекту Агентства США з 
м1жнародного розвитку (дал1 -  USAID) 
«Клбербезпека критично важливо!
1нфраструктури Украши» (дал1 -  «Проект»), 
як1 надал1 разом 1менуються як «Сторони», 
пщписали цей Протокол про нам1ри та 
сшвпрацю i тим самим виразили нам1р 
сп1впрацювати над ц1лями Проекту, 
завданнями та очжуваними результатами, що 
наведен! нижче.

1. Щгн та завдання Проекту

Проект «Юбербезпека критично важливоТ 
!нфраструктури Украши» -  це Проект, що 
ф!нансуеться USAID та реашзуеться за 
допомогою DAI. До групи napraepie, що 
залучен! до реал!зацй Проекту, належать: 
компан!я з дистрибущ! передових технологш 
безпеки «Catalisto», Флоридський
м!жнародний ун!верситет, м!жнародна 
спец!ал!зована компашя з юбербезпеки 
«Information Systems Security Partners», 
компашя «Schweitzer Engineering
Laboratories», украшська технолопчна 
громадська оргашзащя «SocialBoost» та 
ком пан in 3i стратепчних IT-pinieHb «Veterans 
First Initiative».

Метою Проекту e зробити критично важливу 
шфраструктуру Украши стшюшою до 
к1бератак через формування взаемовщносин 
дов1ри та сшвпращ м1ж основними 
защкавлен ими сторонами у сфер!
юбербезпеки, як! представляють органи влади, 
приватний 6i3Hec, наукову спшьноту та 
громадянське суспшьство. Задля досягнення 
зазначено! мети, в Проект} передбачено 
виконання наступно!' цшп

Memorandum of Understanding (MoU) 
Between TARAS SHEVCHENKO NATIONAL 
UNIVERSITY OF KYIV and DAI Global LLC

Kyiv, May 21, 2021

Taras Shevchenko National University of Kyiv 
(University), as Recipient, and DAI Global LLC 
(DAI), as Implementer, within the United States 
Agency for International Development (USAID) 
Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine 
Activity (the “Project”), who are hereinafter 
collectively referred to as the “Parties”, hereby 
affirm, by signing this MoU, their intent to 
cooperate within the Project objectives, tasks, and 
expected results included below.

1. Project goal and objectives

The USAID Cybersecurity for Critical 
Infrastructure in Ukraine Activity is a Project 
funded by USAID and implemented by DAI. 
Additional implementing partners include Catalisto, 
Florida International University, Information 
Systems Security Partners, Schweitzer Engineering 
Laboratories, SocialBoost, and Veterans First 
Initiative.

The purpose of the Project is to strengthen the 
resilience of Ukraine’s critical infrastructure from 
cyberattacks by establishing trusted collaboration 
between key cybersecurity stakeholders in the 
government, private sector, academia, and civil 
society. Pursuant to this goal, one of the Project’s 
objectives is to:
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• формування кадрового потенщалу 
Укра'ши у сфер! юбербезпеки:
Спрямування зусиль на усунення 
прогалин у шдготовщ фах1вщв задля 
розвитку нових талаетпв у сфер1 
юбербезпеки та розбудови потенщалу 
професюнал1в, як! вже працюють у 
сфер! юбербезпеки. Керуючись ними 
щлями, Компонент з розвитку 
кадрового потенщалу збшынить 
можливост! та як!сть вшцоТ оствгги у 
сфер! к!бербезпеки додатково до 
покращення знань вже у працюючих 
професюнагпв.

2. Терм1ни проведения лггшх третнпв

Сторони виражають нам!р сп!впрацювати 01 
вересня 2024.

3. Завдання Проекту

Особлив!стю компонента з розвитку 
професшних навичок е сшвпраця Проекту з 
закладами вищо1 освгги, щоб тдвищити 
спроможн!сть украшських ун!верситет!в 
викладати програми з к!бербезпеки, 
включаючи надання можливост! тренувати 
практичн! навички у в!ртуальних трен!нгових 
лаборатор!ях з юбербезпеки.

4. Оч1куван1 результати вщ реал1заци 
Проекту (представлен! вщповшно до 
Сторони-рецитента!

За умов наявност! фшансування, сшвпращ та 
домовленостей i3 Стороною-рецишентом,в 
рамках данного Протоколу про нам!ри та 
сп!впрацю,Проектом оч!куеться досягти 
наступи! результати в рамках поставлених 
задач:

• Викладач! з юбербезпеки пройшли 
шдготовку (тдвищення квалфшащ!'), 
яка дасть 1м змогу орган!зувати та 
проводите навчальний процес у сфер! 
юбербезпеки вщповщно до передового 
досвщу, що також дасть нагоду 
украшським ЗВО збшыпити кшьюсть 
студенев, як! навчаються за освшими 
програмами з к!бербезпеки, розширити

Стор!нка

• develop Ukraine’s cybersecurity 
workforce, addressing workforce gaps to 
develop new cybersecurity talent and build 
the capacity of existing cybersecurity 
professionals. Aligned with this objective, 
the Activity’s workforce development 
component will be increasing the capacity 
and quality of cybersecurity higher 
education in addition to upskilling industry 
professionals.

2. Summer Training implementation term

The Parties intend to cooperate over an estimated 
period of three years from May 2021 to September 
01, 2024.

3. Project tasks

Specific to the workforce development component, 
the Project’s higher education program will expand 
capacity among Ukrainian universities to deliver 
cybersecurity courses and degree programs, 
including practical training opportunities via 
experiential training virtual Cybersecurity Training 
Labs.

4. Expected results of the Project
implementation (specific to Recipient!

Subject to the availability of funds, cooperation, and 
agreements with Recipient, the following results of 
the tasks implemented by the Project under this 
MoU are expected:

• Cybersecurity instructors prepared for 
teaching best practice cybersecurity 
coursework that will allow Ukrainian HEIs 
to expand the number, scale, and quality of 
cybersecurity degree and certificate 
programs capable of developing a talented 
pool of human capital.
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масштаби та яюсть квал{фйсацшних та 
сертиф жацшних навчальних програм з 
юбербезпеки, здатних забезпечити 
краТну талановитими резервами 
людського кашталу.

• УкраУнсью ЗВО перейшли вщ
традицшно!' педагогжи на основ! 
проведения лекцш до
експериментального навчання шляхом 
затвердження практичних навчальних 
(треншгових) програм, що грунтуються 
на наданш студентам доступу до 
навчальних лабораторий
(юберполшошв), яш дадуть Ум змогу 
навчатися та водночас активно 
розвивати своУ навички з визначення та 
протидн реальному шкщливому 
програмному забезпеченню в 
широкому д1апазош мереж з 
моделюванням реальних ситуацш.

5. Юльккт та/або яккш критерп 
досягнення еФективносИ Проекту

Проект мае HaMip створити надшну систему 
мониторингу та ощнки з метою вим1рювання 
результате, належного управлшня заходами 
Проекту та розробкою робочого плану. 
Ключов1шдикатори стосовно програми вшцоУ 
оевгги включають:

• 4 (чотири) регюнальш практичн1 
навчальн1 лабораторй' для п1дтримки 
вщповщних ocBiTHix програм в рамках 
вищо1 осв1ти з к1бербезпеки;

• Кшькють ун1верснтет1в, що готують 
фах!вц1в з шбербезпеки в рамках 
в1дповщних навчальних дисципл1н та 
ceprn(j)ik'au,iiinHx програм.

6. Перелж активШд робН та послуг. прав 
1нтелектуально1 власность Унших 
pecypciB, HKi плануеться придбати та 
забезпечити в рамках Проекту

За умов наявносП фшансування, cnienpaui та 
домовленостей i3 Стороною-рецип1ентом, 
Проект мае нам1ри щодо закуп1вл1 TOBapie та 
послуг на пщтримку:

• Ukrainian HEIs transformed from their 
traditional lecture-based pedagogy to 
experiential learning through the adoption of 
practical training programs based on access 
to academic cyber ranges that allow students 
to learn while actively identifying and 
countering real malware in a broad range of 
simulated networks.

5. Quantitative and/or qualitative criteria of 
achieving the project effectiveness

The Project intends to put in place a robust 
monitoring and evaluation system to measure results 
and guide Project activities and work plan 
development. Key indicators related to the higher 
education program include:

• Four (4) regional educational labs to support 
higher education programs on cybersecurity;

• Number of universities offering 
cybersecurity courses and certifications.

6. Lists of assets, works and services, 
intellectual property rights, other resources 
to be purchased and provided under the 
Project

Subject to the availability of funds, cooperation, and 
agreements with Recipient, the Project should 
procure goods and services in support of:
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• Шеститижнево! лпньо! практично! 
навчально! (треншгово!) програми для 
тдготовки викладач1в (шструктор1в) з 
юбербезпеки, яка проводитиметься 
протягом трьох роюв.

• Навчання науково-педагопчних
пращвниюв та вдосконалення наявних 
навчальних дисциплш.

• Проведения репональних командних
змагань студентов i3 юбербезпеки (так 
званих змагань i3 захопленням прапора 
або CTF змагань) / хакатошв серед 
ЗВО, яю е учасниками навчально! 
мереж! з доступом до практичных 
навчальних лабораторш
(юберполжошв), запропоновано! в 
рамках програми.

• Проведения будь-яких додаткових 
репональних заход!в з юбербезпеки, 
як! погоджен! обома Сторонами.

7. Очжуваний вплив Проекту на розвиток 
економжи та репону

Оч!куеться, що досягнення цшей Проекту 
покращить юберстшюсть Украши в 
короткостроковому контекст!, а також 
створить м!цну основу для довгостроково! 
незалежност! та лщерства кра!ни в сфер! 
юбербезпеки. В рамках визначеного у даному 
Протокол! компоненту, Проект мае 11 ам i р 
забезпечити Украшу фах!вцями з 
юбербезпеки, яю зможуть заповнити 
прогалини у забезпеченш кра!ни 
талановитими резервами людського кашталу, 
та зможуть грамотно виявляти i визначати 
к!бератаки, захищати вщ них, реагувати на них 
та вщновлювати систему п!сля них як в 
операцшних секторах  ̂ так i в сектор! 
шформацшних технолопй.

8. Зобов'язання Сторони-реал1затора в 
рамках надання допомоги

За умови наявност! кошт!в, сшвпращ та 
домовленостей i3 рецип!ентом, DAI виражае 
нам!ри щодо:

• Six-week summer training program for 
cybersecurity instructors over three years.

• Training of additional faculty and refining of 
existing courses.

• Hosting of regional student capture the flag 
(CTF)/hackathon competitions among HEIs 
participating in a cyber range training 
network offered by the program.

• Hosting of any additional regional 
cybersecurity events, as agreed to by both 
Parties.

7. Expected impact of the project on the 
development of the economy and region

It is expected that accomplishing the Project 
objectives should improve short-term cybersecurity 
resilience in Ukraine and establish a solid 
foundation for long-term cybersecurity 
independence and leadership. Specific to this 
component, the Project intends to equip Ukraine 
with cybersecurity specialists who can fill in talent 
gaps, and can competently identify, detect, protect, 
respond and recover to attacks across both 
operational and information technology sectors.

8. Commitments of the Implementer regarding 
assistance

Subject to the availability of funds, cooperation, and 
agreements with recipient, DAI intends to:
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• Забезпечення викладач1в (шструктор!в) 
та надання навчально! управлшсько! 
платформы для проведения онлайн та 
офлайн-навчання в литой перюд 
протягом наступних трьох роив.

• Надання Утоверситету опису
навчально! программ i3 зазначенням 
дисциплш, ям буде запропоновано, та 
узгодження точно! млькосп викладач!в 
(шструктор1в), ям братимуть участь у 
цьому eTani практично! навчально! 
программ принайми! за один мюяць до 
початку лпшх навчальних моду;йв.

• Призначення Координатора практично! 
навчально! программ для вищо! освпи, 
який вщповщатиме за координащю 
Сторш в рамках надання пщтримки / 
проведения заход ie.

• Розробки модел! проведения ощнки до 
та шсля практичного навчання, 
спрямовано! на шформування / 
вдосконалення навчання наступного 
року.

• Покриття витрат на подорожа для 
студенпв, вцпбраних для учасп у 
репональних CTF-змаганнях / 
хакатонах.

• Пщтримки шших THnie
сшвробпництва на основ! репональних 
лабораторш, що будуть погоджето 
обома Сторонами.

9. Зобов’язання Сторони-одержувача

Утоверситет виражае нам!ри щодо:
• Визначення та вщбору викладач1в 

(iHCTpyKTOpie) з Утоверситету, ям 
братимуть участь у кожтой з трьох 
запланованих лптох практичных 
навчальних програм, щонайменше за 2 
(два) мюящ до початку навчання.

• Призначення вщповщального
прац!вника, який буде контактною 
особою, i, вщповщно, координуватиме 
та орган1зовуватиме направления на 
навчання викладач1в (iHCTpyKTopie) з 
Урпверситету, ям братимуть участь у 
Jiim ix практичных навчаннях.

• Забезпечення з;пйспення выплат та
вщшкодувань викладачам
(!нструкторам) з Ун1верситету за час

• Provide instructors and the learning 
management platform for conducting online 
or in-person training over the next three 
summers.

• At least 1 month before the start of the 
summer training sessions, provide 
University with a description of the courses 
that will be offered and agree to the exact 
number of instructors who will take part in 
that iteration of the training program.

• Designate a Higher Education Training 
Coordinator responsible for coordinating the 
Parties’ support/activities.

• Develop pre- and post-training assessments 
aimed at informing/refining the following 
year’s training.

• Cover travel costs for students selected to 
compete in the regional CTF/hackathon 
events.

• Support other types of cooperation based at 
the regional lab subject to agreement 
between both Parties.

9. Obligations of the Recipient

University intends to:
• Identify and select the University instructors 

who will take part in each of the three 
contemplated summer training programs at 
least 2 months prior to the start of the 
training.

• Assign an employee as point of contact 
(РОС) to coordinate and organize the 
delegation of instructors from University 
who will take part in the summer training.

• Compensate participating University 
instructors for the time (6 weeks) they 
dedicate to the contemplated training.
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запланованого практичного навчання 
(6 тижшв).

• Забезпечення науково-педагопчним
пращвникам адмш1стративно! та 
оперативно! пщтримки для
впровадження навчально! методологи, 
що грунтуеться на практищ, про яку 
наголошуватимуть пщ час
запланованих лтпх  шкш.

• Надання допомоги в оновленш 
навчально! програми та компоненту з 
практично! подготовки студенПв у 
рамках ocBiTHix програм з юбербезпеки 
в Ушверситетп

• Забезпечення шших тишв
сп1вроб1тництва, за умови !х 
погодження Сторонами.

• Provide the administrative and operational 
support needed for faculty to apply the 
practice-based learning methodology 
emphasized in the contemplated summer 
courses.

• Assist with updating the curriculum and 
practical-based component of University 
cybersecurity degree programs.

• Ensure other types of cooperation subject to 
agreement between the Parties.

Цей Протокол набирае чинносП з дня його This MoU takes effect on the day of its signing, 
шдписання, виражае нам ip и Сторш щодо reflects the intentions of the Parties relating to their 
ixHbo! сшвпращ та дiятимe до 01 вересня 2024 cooperation, and shall be effective until September 
року чи до моменту припинення/вщкликання. 1, 2024, or the moment of termination/withdrawal.

Кшвський 
нащональний 
ушверситет itviem 
Тараса

Taras Shevchenko 
National University 
of Kyiv

> L ^ >
/ signature

Volodymyr V. 
Ilchenko
First Vice-Rector 

Date:

j V ,  O S .

DAI / Проект USAID 
«Юбербезпека 
критично важливо! 
ш ф р а ст р у к т р и ^ ^  
Укра!ни»
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Critical
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TiMOii Ду6е%%  ̂ Tj&f$iy Dubel
Директор of Party

Дата: Date:
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