
ДОГОВІР № 324 

ПРО СПІВПРАЦЮ І ОРГАНІЗАЦІЮ ВЗАЄМОВІДНОСИН 

Україна, м. Київ              «16» січня  2018 року 

Державний Університет Телекомунікацій, що іменується далі «ДУТ», в особі ректора Толубка Володимира 
Борисовича, діючого на підставі Статуту і Товариство з обмеженою відповідальністю «АУДИТОРСЬКА 

ФІРМА «АУДИТ СЕРВІС ГРУП», що іменується далі «Аудиторська фірма «Аудит Сервіс Груп» в особі 

директора Товариства Марченко Юлії Володимирівни, діючого,на підставі Статуту,далі при спільній згадці 
«Сторони», а кожна окремо - «Сторона»/«Партнер», уклали цю Угоду про співпрацю і організацію 

взаємовідносин (далі - «Угода») про таке: 

1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 
1.1 Предметом Угоди є взаємовигідна некомерційна співпраця в галузі науково-технічної, навчальної і 

виробничої діяльності Сторін. Співпраця здійснюється у вигляді обміну некомерційною інформацією з питань, 

що стосуються науково-технічної діяльності обох Сторін, питанням підготовки фахівців зі спеціальності 

«Економіка», підвищення кваліфікації викладачів і співробітників кожної Сторони. 
Інтересам Сторін відповідає реалізація спільних некомерційних проектів: 

- використання у виробничій діяльності і навчальному процесі нових інформаційних технологій; 

- облік поставлених практикою нових наукових напрямів і нових прикладних завдань при складанні 
навчальних планів підготовки фахівців, розробка нових навчальних курсів і лабораторного практикуму; 

- наукове консультування з питань економіки та управління підприємствами; 

- проведення практик і стажувань (виробничих, технологічних, наукових, навчальних) з можливістю 
отримання сертифікатів або інших документів відзнаки за успішне проходження навчання і демонстрування 

практичних навичок; 

- вирішення питання можливої трудової зайнятості випускників і студентів ДУТ; 

- запрошення партнерів на заплановані виставки, симпозіуми, конференції, семінари, презентації в рамках 
предмета цієї Угоди. 

Сторони домовилися співробітничати для досягнення спільних цілей відповідно до статутних положень і 

економічних інтересів кожної із Сторін, що беруть участь в цій Угоді. В процесі виконання намічених спільних 
цілейпрагнути вибудовувати свої взаємовідносини на основі рівноправності, чесного партнерства і захисту 

інтересів одна  одної. 

Ця Угода може бути передумовою і основою для укладення, якщо Сторони визнають необхідним і виключно за їх  

обопільною згодою, висловленою в  письмовій формі, конкретних господарських Договорів (на проведення НДР, 
постачання товарів, надання послуг, надання приміщень, про спільну діяльність і т. д.). 

 

2. ПРАВА СТОРІН 
2.1. Сторони мають право: 

- запрошувати викладачів і співробітників іншої Сторони для проходження стажувань і проведення консультацій; 

- організовувати семінарські заняття по вивченню нових результатів наукових досліджень, і особливостей 
використання цих результатів у виробничій діяльності; 

- запрошувати аспірантів, студентів, співробітників на навчання або стажування; 

- запрошувати Сторони для участі в спільних виставках, симпозіумах і конференціях. 

2.2. Координаторами Сторін у рамках цієї Угоди є: 
- з боку Аудит Сервіс Груп- Марченко Ю.В. 

- з боку ДУТ - завідувач кафедри економіки ДУТ Гусєва Ольга Юріївна. 

2.3. На підставі цієї Угоди вказані в п.2.2 Координатори можуть складати окремі протоколи з конкретних питань 
підготовки студентів, взаємодії по окремих темах, проходження виробничої і переддипломної практики, 

консультування або керівництва реальними дипломними і курсовими проектами. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН 

3.1 Сторони беруть на себе зобов'язання: 

- строго дотримуватися вимог Партнера про використання передаваємої інформації і, у випадках надання вимог 

про конфіденційність, дотримуватися відповідної угоди; 
- уразі передачі Партнером продуктів інтелектуальної власності, на які поширюються авторські права, Партнер, який 

отримує цей продукт, зобов'язується не використовувати його без згоди автора в професійній або комерційній 

діяльності. 
3.2 ДУТ переймає на себе зобов'язання по обліку пропозицій і рекомендацій ТОВ Аудит Сервіс Груп» Україна в 

частині тематики навчальних курсів підготовки студентів, а також по сприянню впровадження їх в навчальний  процес 

з метою найкращої підготовки молодих фахівців і їх можливої подальшої співпраці з Аудит Сервіс Груп. 

3.3 Аудит Сервіс Группереймає на себе зобов'язання розглядати пропозиції і рекомендації ДУТ по організації (у 

погодженому обсязі) практики студентів, давати рекомендації по темах навчальнихкурсових і дипломних проектів, а 

також працевлаштовувати заздалегідь відібраних, затверджених Аудит Сервіс Групі підготовлених за погодженим 
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