
 УГОДА  № _______ 

ПРО ВЗАЄМОДІЮ ТА СПІВПРАЦЮ 

 

м. Харків                                   ___  ____________ 20__ р. 

 

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ 

СЕМЕНА КУЗНЕЦЯ (далі – «Університет»), в особі ректора Пономаренка Володимира 

Степановича, який діє на підставі Статуту, з однієї сторони та 

____________________________, в особі________________________, який діє на підставі 

Статуту (надалі – Підприємство) з іншої сторони уклали цю Угоду про наступне. 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Сторони укладають цю Угоду, яка базується на принципі державно-приватного 

партнерства між Університетом та Підприємством, з метою підвищення 

конкурентоспроможності та ефективної адаптації випускників Університету на сучасному 

ринку праці. 

Тим самим Сторони визнають необхідність участі бізнесу у спільній роботі з 

підготовки компетентних фахівців. 

1.2. У своїй співпраці Сторони зобов’язуються дотримуватися принципів 

рівноправності, поваги та конструктивного діалогу під час вирішення найважливіших 

питань соціально-економічного, правового, фінансового та іншого характеру. 

2. НАПРЯМИ ВЗАЄМОДІЇ ТА СПІВПРАЦІ СТОРІН 

 

Для досягнення поставлених цілей Сторони визначають наступні напрями співпраці: 

2.1 Співпраця сторін з підготовки студентів та взаємного обміну досвідом з метою 

поліпшення якості їх підготовки, закріплення теоретичних знань шляхом їх практичного 

застосування на Підприємстві; 

2.2 Вдосконалення освітніх програм згідно з вимогами сучасного ринку праці; 

2.3 Залучення представників Підприємства до участі в освітньому процесі; 

2.4 Проведення тренінгів та майстер-класів представниками Підприємства; 

2.5 Організації зустрічей студентів та працівників Університету з керівниками та 

представниками Підприємства профільної галузі з метою обговорення питань щодо способів 

підвищення конкурентоспроможності та скорішої адаптації випускників Університету на 

сучасному ринку праці; 

2.6 Розробка та запровадження спільних програм та проектів направлених на 

досягнення поставлених цілей та завдань; 

2.7 Проведення незалежного тестування Підприємством студентів за напрямами 

підготовки для проходження практик та подальшого працевлаштування; 

2.8 Виконання студентами дипломних та консультативних проектів за тематикою, що 

пов’язана з напрямом діяльності Підприємства; 

3. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

 

Сторони за цією Угодою спільно взаємодіють з ціллю реалізації мети Угоди та, у 

зв’язку з чим, приймають на себе зазначені нижче зобов’язання: 

3.1 Координувати та організовувати заходи з питань, що стосуються цієї Угоди; 

3.2 Здійснювати взаємодію у формі погоджених робочих зустрічей уповноважених 

представників Сторін; 

3.3 Проводити консультації, зустрічі фахових представників для обміну діловою 

інформацією з конкретних програм та проектів, організовувати збори, конференції, 

презентації тощо; 

3.4 Створювати робочі групи для вирішення конкретних питань за напрямами 

співробітництва з правом залучення фахівців з інших структур. 



 

4. ТЕРМІН ДІЇ, ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І РОЗТОРГНЕННЯ УГОДИ 

 

4.1  Ця Угода укладається на ___  роки і набуває чинності з моменту її підписання 

Сторонами. 

4.2  Внесення змін до Угоди оформлюється додатковими угодами або укладенням 

нової Угоди. Будь-які зміни набирають чинності після підписання повноважними 

представниками Сторін. 

4.3  Угода може бути розірвана за узгодженням Сторін або в односторонньому 

порядку у випадку невиконання умов цієї Угоди однією із Сторін. 

4.4  По закінченню терміну дії Угоди, якщо Сторони не мають заперечень, Угода 

автоматично пролонгується на кожний наступний рік. 

 

5. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

5.1  Співпраця між Сторонами згідно цієї Угоди здійснюватиметься на підставі 

чинного законодавства України. 

Жодна Сторона не зобов’язана повідомляти інформацію іншій Стороні, якщо передача 

такої інформації заборонена законодавством та надання такої інформації не є обов’язковою 

умовою для реалізації положень даної Угоди. Сторони зобов’язуються не розголошувати 

інформацію, що стала їм відома в процесі співпраці, яка стосується державної таємниці чи 

являється комерційною таємницею з обмеженим доступом. 

5.2 Жодна із Сторін цієї Угоди не має права передавати будь-кому свої права і 

обов'язки без письмової згоди іншої Сторони. 

5.3  Ця Угода укладена у 2-х примірниках (по одному для кожної з Сторін), що мають 

однакову юридичну силу. 

5.4  Дана Угода побудована на принципах добросовісності і розумності, не являється 

угодою у розумінні ст.635 Цивільного кодексу України, ст.182 Господарського кодексу 

України та не несе для Сторін будь-яких юридичних наслідків. 

 

6. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

Харківський національний економічний 

університет імені Семена Кузнеця 

Україна, 61166 м. Харків, 

пр. Науки, 9-А 

тел. (057) 702-18-31 

 

 

Ректор      

 

 

 __________Володимир ПОНОМАРЕНКО 
        М.П. 

 

 

 

 

 


