
ДОГОВІР № 14 

про співпрацю з підготовки та працевлаштування фахівців і надання взаємних послуг 

м. Харків «08» листопада 2021 р. 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (надалі 

«Університет») в особі ректора проф. СОКОЛА Євгена Івановича, що діє на підставі Статуту, з 

однієї сторони та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-

ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «МАШИНОБУДІВНИК» (надалі «Підприємство») в особі 

директора ШКОПА Андрія Олександровича, що діє на підставі Статуту з іншої сторони, уклали 

цю угоду про таке. 

 

1. Предмет договору 
 

1.1. Предметом договору є співпраця сторін з підготовки спеціалістів та їх 

працевлаштування, подальший розвиток змісту, методів і форм навчання, вдосконалення 

навчальної бази. Це буде забезпечувати високу якість спеціалістів відповідно до їх практичної 

діяльності. 

 

2. Університет зобов'язується 

 

2.1. Підготувати здобувачів першого (бакалаврського) та другого( магістерського) рівнів 

вищої освіти за спеціальностями 075 «Маркетинг» та 051 « Економіка», які навчаються на 

кафедрі «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту», для роботи в 

Підприємстві на запропоновані нею місця працевлаштування. 

2.2. Забезпечити якісну теоретичну та практичну підготовку фахівців з вищою освітою 

згідно відповідних освітніх програм, навчальних планів, вимог кваліфікаційних характеристик 

здобувачів першого (бакалаврського) та другого( магістерського) рівнів вищої освіти за 

спеціальностями 075 «Маркетинг» та 051 « Економіка». 

2.3. Організувати проведення лекційних та практичних занять, виконання студентами 

Університету дипломних та курсових робіт за актуальною для Підприємства тематикою. 

2.4. Інформувати Підприємство про проведення заходів щодо працевлаштування 

майбутніх випускників кафедри «Економічної кібернетики та маркетингового менеджменту» та 

про дати захисту здобувачами дипломних робіт на здобуття першого (бакалаврського) та 

другого( магістерського) рівнів вищої освіти. 

2.5. Залучити фахівців з відповідних видів економічної та виробничої діяльності, що 

працюють у Підприємстві до участі у роботі державних екзаменаційних кваліфікаційних 

комісій. 

 

3. Компанія зобов'язується 

 

3.1. Працевлаштувати випускників кафедри «Економічної кібернетики та 

маркетингового менеджменту» за направленням Університету згідно з отриманою 

спеціальністю та кваліфікацією у відповідності з щорічно узгодженою кількістю вакантних  

робочих місць. 

3.2. Надавати можливість проходження студентами ознайомчої, виробничої та 

переддипломної практики, виконання курсових, дипломних і науково-дослідних робіт 

відповідно до освітніх програм та навчальних планів за відповідними спеціальностями 075 

«Маркетинг» та 051 « Економіка». 

3.3. Надавати можливість студентам-практикантам користуватися техніко-економічною 

документацією для підготовки звітів з практики, курсових та дипломних робіт.  

3.4. Надавати можливість викладачам кафедри «Економічної кібернетики та 




