
Договір 
про співпрацю 

М.Тернопіль «15» жовтня 2019 року 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира 
Гнатюка (ТНПУ), що діє на підставі Статуту, в особі ректора Богдана 
Богдановича Буяка, з однієї сторони, та Тернопільський національний 
економічний університет (ТНЕУ) в особі ректора Андрія Ігоровича 
Крисоватого, що діє на підставі Статуту, з іншої сторони (надалі іменуються 
Сторони), уклали даний Договір про наступне: 

1. Предмет Договору 

1.1. Предметом Договору є співпраця Сторін з питань проведення 
інформаційно-роз'яснювальної, просвітницької та профорієнтаційної 
роботи, запровадження ефективних форм і методів роботи зі студентською 
молоддю для забезпечення узгодженої, перспективної, спільної діяльності з 
питань професійного розвитку майбутніх фахівців; закріплення на практиці 
теоретичних знань здобувачами наукового ступеня доктора філософії у 
галузях, здобутих у процесі професійної підготовки у закладі вищої освіти; 
підвищення фахово-спрямованого рівня у науково-педагогічних працівників, 
які становлять інтерес для обох Сторін. 

1.2. Цей Договір визначає загальні взаємовідносини Сторін та форми співпраці, 
проте не передбачає платежів за послуги, визначені у тексті Договору. 
Сторони інформують одна одну про правила організації надання послуг, 
їхньої якості та змістового наповнення. 

1.3. У разі неналежного виконання своїх зобов'язань за цим Договором Сторони 
несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та зазначеним 
Договором. 

2. Принципи співпраці 

2.1. При виконанні Договору взаємодію здійснювати на основі Конституції 
України, чинного законодавства та нормативних актів, що визначають 
конкретні правовідносини з виконання прийнятих Сторонами зобов'язань. 

2.2. Співпраця між Сторонами здійснюється на основі принципів демократизму, 
добровільності, рівноправності, відкритості, взаємодопомоги, спільності 
інтересів, толерантності, наступності, дотримання суспільних інтересів. 

3. Напрямки співпраці Сторін 

3.1. Участь у круглих столах, наукових конференціях, зустрічах, в т.ч. із 
представниками органів влади, органів місцевого самоврядування у 
громадах, недержавних організацій, потенційних спонсорів і 



роботодавців, громадськості для сприяння зайнятості здобувачів в 
майбутньому. 

3.2. Проведення спільних інформаційних кампаній, реалізація проектів, 
грантових програм, організація екскурсій, днів відкритих дверей, 
зустрічей з роботодавцями, представниками професій з питань, що є 
предметом цього Договору. 

3.3. Сприяти організації проходження практики здобувачами ТИПУ та ТНЕУ 
на базах університетів-партнерів. 

4. Галузі та форми співпраці 

4.1. Галузями співпраці Сторін є навчально-методична, наукова та науково-
організаційна робота. 

4.2. Співпраця сторін у галузі навчально-методичної роботи здійснюється у 
формах: 

- обміну інформацією щодо організації навчально-методичної роботи Сторін 
та обміну навчальною і методичною літературою, яка не має грифу 
обмеження для забезпечення ефективної професійної підготовки; 

- обміну досвідом викладання навчальних дисциплін і цільових лекцій з 
актуальних проблем професійно-орієнтованих дисциплін; 

- взаємної методичної допомоги в організації навчальних занять і 
користування бібліотечними фондами Сторін. 

4.3. Співпраця сторін у галузі наукової діяльності здійснюється у формах: 
- формування тематик спільних наукових досліджень, організації та 

забезпечення їх виконання; 
- залучення наукових та науково-педагогічних працівників до співпраці за 

окресленими напрямками. 
4.4. Співпраця Сторін у галузі науково-організаційної роботи здійснюється у 

формах: 
- спільної участі представників Сторін в організації, рецензуванні та 

обговоренні результатів науково-дослідних робіт здобувачів і студентів; 
- підготовка кадрів вищої кваліфікації за потребою іншої Сторони; 
- створення спільних авторських колективів для підготовки наукових, 

навчальних і навчально-методичних робіт з проблем, що становлять 
взаємний інтерес. 

5. Зобов'язання сторін 

5.1. Сторони мають право у процесі співпраці використовувати власний 
інтелектуальний ресурс, розробки та нововведення, наукові, професійні та 
управлінські якості персоналу, а також інші відповідні нематеріальні 
активи. 

5.2. Сторони мають право надавати одна одній інформацію, яка має значення 
для співпраці. 

5.3. Сторони зобов'язуються підтримувати ділові контакти та вживати усіх 
необхідних дій для досягнення загальних цілей у відповідності до завдань 
кожної із Сторін, які уклали цей договір. 



5.4. Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка зобов'язується: 

5.4.1. Надавати доступ до інформаційних матеріалів та інформації, що 
містяться у сторін для використання у навчальному процесі 
контрагента; 

5.4.2. При потребі залучати представників другої Сторони до організації та 
проведення наукових заходів; 

5.4.3. Залучати викладачів та здобувачів Університету до проведення круглих 
столів, наукових конференцій, зустрічей з питань майбутнього 
працевлаштування молоді; 

5.4.4. Сприяти організації практики для здобувачів Університету. 

5.5. Тернопільський національний економічний університет зобов'язується: 
5.5.1. Забезпечити участь представників у наукових заходах, що проводяться 

на базі Університету; 
5.5.2. Спільно з представниками Тернопільського національного педагогічного 

університету імені Володимира Гнатюка проводити профорієнтаційну 
роботу; 

5.5.3. Залучати представників Тернопільського національного педагогічного 
університету імені Володимира Гнатюка до проведення конференцій, 
круглих столів, семінарів, практичних занять, опитувань тощо; 

5.5.4. Співпрацювати з Тернопільським національним педагогічним 
університетом імені Володимира Гнатюка у сфері наукової роботи: 
здійснювати спільні наукові дослідження (публікації монографій, 
наукових статей тощо) 

6. Строк дії Договору 

6.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання уповноваженими 
представниками Сторін та скріплення їх печатками. Договір діє впродовж 5 
років з дати підписання. 

6.2. Строк дії Договору продовжується (пролонговується) на наступний період на 
тих же умовах і на той же період за умови, якщо жодна із Сторін не 
повідомить іншій Стороні про свій намір припинити його дію. 

6.3. Сторона, яка вважає за необхідне припинити дію цього Договору, надсилає 
відповідну пропозицію про це іншій Стороні за даним Договором не пізніше 
ніж за 20 календарних днів до закінчення Договору. 

6.4. Договір вважається розірваною з дня отримання відповідного повідомлення. 

7. Додаткові положення 

7.1. Цей Договір складено у 2-х примірниках, по одному для кожної із Сторін, 
які мають однакову юридичну силу. 

7.2. Сторони визнають повноваження учасників Договору та зобов'язуються 
при його виконанні дотримуватися взаємоповаги, довіри, партнерства, 



рівноправності, взаємної відповідальності, конструктивності і 
аргументованості при проведенні переговорів з питань, що є предметом 
цього Договору. 

7.3. Всі розбіжності та суперечки між Сторонами вирішуються виключно 
шляхом проведення переговорів, консультацій та взаєморозуміння. 

8. Юридичні адреси сторін 

Тернопільський національний Тернопільський національний 
педагогічний університет імені економічний університет 
Володимира Гнатюка 

46027, м. Тернопіль, 
вул. М. Кривонс 

\ \Л 

Б.Б. Буяк І. Крисоватий 

46009, м. Тернопіль, 
вул. Львівська, 11 


