
ДОГОВІР  

про партнерство та ділове співробітництво № __________ 

 

м. ___________ «____»____________ 202__ р. 

 

Приватний вищий навчальний заклад «____________________» (надалі за текстом – 

«Сторона-1»), в особі Президента ___________________, що діє на підставі Статуту, з одного 

боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «_______________»  (надалі за текстом – 

«Сторона 2»), в особі директора ________________, який діє на підставі Статуту , з іншого боку, 

разом іменовані «Сторони», уклали цей Договір про наступне: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1.  Предметом даного Договору є партнерство та співробітництво між Сторонами в 

напрямках, що визначаються умовами цього Договору та додатковими угодами, зокрема, 

але не обмежуючись, наступним: 

1.1.1. проходження практики студентами Сторони-1 та організація стажування співробітників 

Сторони-1 на учбовій та технічній базі Сторони-2; 

1.1.2. працевлаштування в Стороні-2 студентів Сторони-1; 

1.1.3. надання Стороною-2 стипендій перспективним студентам Сторони-1; 

1.1.4. надання Стороною-1 приміщень для організації спільно із Стороною-2 навчального 

комплексу, проведення навчальних заходів, прес-конференцій, презентацій; 

1.1.5. розробка студентами проектів, пропозицій, ноу-хау, спрямованих на покращення 

діяльності Сторін; 

1.1.6. організація і проведення Стороною-2 конкурсів серед студентів на розробку кращого 

бізнес-плану для Сторони-2 або проекту, спрямованого на покращення діяльності або 

іміджу Сторін, надання матеріалів Стороною-2 для написання студентами та викладачами 

Сторони-1 наукових робіт; 

1.1.7. внесення пропозицій фахівцями Сторони-2 щодо змісту навчальних програм; 

1.1.8. залучення до складу Державних екзаменаційних комісій представників Сторони-2; 

1.1.9. підтримка та участь Сторони-2 у публічних заходах, організованих Стороною-1; 

1.1.10. розповсюдження власних рекламно-інформаційних матеріалів Сторони-1 на території та 

серед співробітників Сторони-2 і, відповідно, власних рекламно-інформаційних 

матеріалів Сторони-2 на території та серед співробітників та студентів Сторони-1 – за 

узгодженням сторін;  

1.1.11. проведення спільних рекламних кампаній, виступів і публікацій в ЗМІ та інших акцій, 

спрямованих на популяризацію Сторін; участь в інших програмах та проектах, 

розроблених з урахуванням спільних інтересів. 

1.2.Реалізація спільних програм, зазначених у пункті 1.1. цього Договору, відбувається на основі 

додаткових угод або письмових заяв. 

2. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

2.1.Сторони приймають на себе наступні зобов'язання: 
 


