ДОГОВІР
про партнерство та співпрацю між
Національним технічним університетом України
«Київський політехнічний інститут», корпорацією «Науковий парк
«Київська політехніка» та Асоціацією «Незалежна асоціація банків
України»
м. Київ

2013 року

Керуючись національними інтересами та прагненням утвердження в
Україні принципу законності, створення сприятливих умов для розвитку
фінансової та банківської системи,
усвідомлюючи необхідність спільних дій, спрямованих на створення
атмосфери довіри та партнерських відносин між учасниками банківської
спільноти, корпорацією «Науковий парк «Київська політехніка»
та
Національним технічним університетом України «Київський політехнічний
інститут»,
прагнучи забезпечити
результат співпраці,

конструктивність

позицій та

оптимальний

розвитку новітнього технологічного процесу щодо інформаційного
захисту банківських установ України, а саме в боротьбі з кіберзлочинністю,
Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут» (надалі - Н Т У У «КПІ») в особі Ректора Н Т У У «КПІ» Згуровського
Михайла Захаровича, з однієї сторони, корпорація «Науковий парк «Київська
політехніка» (надалі - Науковий парк) в особі Генерального директора
Камаєва Віктора Сергійовича, з другої сторони та Асоціація «Незалежна
асоціація банків України» (надалі - Асоціація) в особі Виконавчого
директора Асоціації Мамедова Сергія Геннадійовича, з іншої сторони, разом
іменовані Сторони, а кожен окремо Сторона, уклали цей Договір про
партнерство та співпрацю (надалі - Договір) про таке:
Стаття 1. Предмет Договору
Предметом Договору є організація партнерства та співпраці Сторін,
спрямованих на розвиток наукових проектів щодо боротьби зі злочинами у
сфері інформаційних і мережевих технологій, створення сприятливих умов
для здійснення інформаційного захисту банків та банківської системи
України в цілому, розробки різноманітних інформаційних програм, продуктів
та комп'ютерного програмного забезпечення, яке дасть можливість
забезпечити належним чином захист законних прав клієнтів банківських
установ України.
Стаття 2. Основні завдання
2.1. Основними завданнями партнерства та співпраці є:

2.1.1. проведення серед студентів Н Т У У «КПІ» різноманітних заходів
(конкурсів, фестивалів та інших), спрямованих на розробку інноваційних
програм/продуктів для запобігання та боротьби з кіберзлочинами у
банківській сфері;
2.1.2. проходження стажування представників Н Т У У «КПІ», Наукового
парку у банківських установах - членів Асоціації;
2.1.3. спільна участь представників Н Т У У «КПІ», Наукового парку та
Асоціації у прес-конференціях щодо реалізації предмету Договору;
2.1.4. спільна участь представників Н Т У У «КПІ», Наукового парку та
Асоціації у телевізійних проектах на телеканалі БТБ (пізнавальні передачі
для широкої аудиторії), спільна участь в інших теле- і радіо програмах;
2.1.5. створення інформаційних сторінок в різноманітних соціальних
мережах, про оголошення заходів (конкурсів, фестивалів) щодо участі у
розробці інноваційних продуктів/проектів спрямованих на протидію
кіберзлочинності у банківській сфері;
2.1.6. спільними зусиллями забезпечити розповсюдження інформації,
спрямованої на протидію кіберзлочинності в банківській сфері;
2.1.7. визначення порядку взаємодії щодо проведення навчальних заходів
для банківських спеціалістів:
-спікери/теми/порядок
узгодження
графіку
заходів/організаційні
питання/формат заходів/контактна особа;
-можливості
залучення міжнародних експертів для проведення
навчальних заходів для банківських спеціалістів;
2.1.8. вдосконалення та розробка нових технологій інформаційного
захисту банківських установ;
2.1.9. участь у спільних заходах організованих з метою пошуку нових
проектів, розробок щодо боротьби з кіберзлочинністю в банківській сфері;
2.1.10. залучення, на договірній основі, представників Н Т У У «КПІ» та
Наукового парку щодо розробки та супроводження проектів НАБУ у сфері
боротьби з кіберзлочинністю у банківській сфері.
Стаття 3. Шляхи взаємодії Сторін
3.1. Досягнення визначених цілей шляхом співпраці, що буде
здійснюватися шляхом:
3.1.1. підтримання партнерських відносин, обміну досвідом та сприяння
розвитку інших можливих напрямків співпраці;
3.1.2. запрошення представників Н Т У У «КПІ» та Наукового парку до
участі в роботі комітетів Асоціації та інших робочих органів Асоціації;
3.1.3. запрошення представників Н Т У У «КПІ» та Наукового парку для
проходження стажування у банківських установах - членів;
3.1.4. проводити спільні навчальні заходи, семінари, акції, тощо для
студентів та викладацького складу Н Т У У «КПІ» та персоналу Наукового
парку
щодо
правильного
поводження
з
банківською-фінансовою
інформацією;

3.1.5. проведення, у разі потреби, зустрічей, нарад та робочих засідань, а
також спільних семінарів, конференцій, круглих столів з питань, які є
предметом цього Договору;
3.1.6. проведення
спільних
заходів для банківських
спеціалістів,
відповідальних за забезпечення безпеки банківської установи, щодо
підвищення рівня знань у сфері боротьби з кіберзлочинністю та
удосконалення методів захисту клієнтів банку від протиправних посягань
третіх осіб шляхом використання ними інформаційних, мережевих
технологій;
3.1.7. проведення інших заходів, не заборонених законодавством України.
Стаття 4. Інші положення
4.1. Договір є відкритою угодою між Н Т У У «КПІ», Науковим парком
та Асоціацією. Зміни та доповнення до цього Договору вносяться за
взаємною згодою Сторін у письмовій формі.
4.2. Розбіжності, які можуть виникнути під час виконання Договору,
вирішуються за взаємною згодою Сторін.
4.3. Цей Договір укладений у трьох примірниках, по одному для
кожної Сторони, кожний примірник має однакову юридичну силу.
Стаття 5. Термін дії Договору
Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими
представниками Сторін. Дія Договору може бути припинена за погодженням
Сторін.
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