
Д оговір про співпрацю  
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та

Державною установою «Інститут регіональних досліджень імені 
М.І. Долішнього Національної академії наук України»

м. Львів № І_ _____ 20£/ р.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Володимира Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - 
Університет) та Державна установа «Інститут регіональних досліджень імені М.І. 
Долішнього Національної академії наук України»' в особі директора Кравціва 
Василя Степановича, що діє на підставі Статуту ДУ «Інститут регіональних 
досліджень імені М. І. Долішнього НАН України» (далі - Інститут), а в 
подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, керуючись Законами України 
«Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність» і з 
метою співробітництва щодо організації підготовки та працевлаштування 
випускників магістратури та аспірантури уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору

1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами 
щодо організації підготовки здобувачів на другому (магістерському) та 
третьому (освітньо-науковому) рівнях вищ ої освіти за спеціальностями 051 
«Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», взаємного 
проходження педагогічної, переддипломної та науково-дослідницької практик, 
стажування магістрів, аспірантів та наукових /науково-педагогічних працівників.

1.2. Жодні положення цієї додаткової Угоди не можуть тлумачитись як 
обмеження на співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших 
сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін

2.1. Організація взаємної практики і стажувань для магістрів та аспірантів.

2.2. Організація педагогічної практики для наукових працівників Інституту в 
Університеті та науково-дослідних стажувань для педагогічних (науково- 
педагогічних) працівників Університету в Інституті.

2.3. Надання взаємної можливості проведенім лекцій, семінарів та навчань 
за участю фахівців Договірних Сторін.

2.4. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та 
інших заходів для молодих вчених та аспірантів.



2.5. Взаємна участь у формуванні тем дисертаційних досліджень, програм 
практик/стажувань та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення 
(оновлення), освітньо-професійних та освітньо-наукових програм за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування».

2.6. Взаємне консультування магістрів за тематикою кваліфікаційних 
(магістерських) робіт та аспірантів за тематикою дисертаційних робіт 
науковими/науково-педагогічними працівниками.

2.7. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3. Заходи, які здійснюють сторони

3.1. Договірні Сторони взаємно:

3.1.1. Забезпечують якісну професійну підготовку магістрів та аспірантів 
відповідно до Національної рамки кваліфікацій за спеціальностями 051 
«Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».

3.1.2. Забезпечують методичне керівництво при проходженні магістрами 
(переддипломної), аспірантами та працівниками педагогічних/науково-дослідних 
практик та стажувань згідно з їх індивідуальними планами.

3.1.3. Забезпечують проходження безкоштовних педагогічних/науково- 
дослідних практик та стажувань для магістрів, аспірантів та працівників. 
Керівництво практикантами та стажуваннями доручають досвідченим 
науковим/науково-педагогічним працівникам.

3.1.4. Надають інформацію щодо якості освіти та практичних навичок в 
магістрів, аспірантів та працівників, які проходили практику чи стажування.

3.1.5. Беруть участь у формуванні та оновленні освітньо-професійних 
програм магістра та освітньо-наукових програм доктора філософії за 
спеціальностями 051 «Економіка» та 072 «Фінанси, банківська справа та 
страхування» шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

3.1.6. Залучають провідних наукових / науково-педагогічних працівників для 
проведення лекцій, семінарів та навчань магістрів, аспірантів та молодих вчених.

3.1.7. Здійснюють спільну організацію наукових конференцій, симпозіумів, 
семінарів (зокрема міжнародних) та інших заходів для студентів магістрів, 
молодих вчених та аспірантів з метою презентації ними результатів досліджень та 
включення у світовий науковий простір.

3.2. Львівський національний університет імені Івана Франка забезпечує 
консультування аспірантів Інституту з питань застосування економетричних



методів та інформаційних технологій в процесі дослідження фахівцями кафедри 
цифрової економіки та бізнес-аналітики Університету.

3.3. ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього НАН 
України» забезпечує консультування магістрів та аспірантів Університету щодо 
застосування сучасних підходів до організації наукових досліджень, ознайомлення 
з тематикою наукових досліджень Інституту.

4. Дія додаткової Угоди та інші умови
4.1. На виконання окремих положень договору можуть укладатися додатки, 

що є невід’ємною його частиною.
4.2. Зміни і доповнення до договору вносяться за взаємною згодою.
4.3. Цей договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2025

року.
4.4. Договір укладається у двох примірниках, що мають однакову юридичну

силу.
4.5. Договір не передбачає жодних фінансових зобов'язань сторін.
4.6. Дія договору припиняється:
- за взаємною згодою Сторін;
- достроково за ініціативою однієї із Сторін у випадку порушення іншою 

Стороною умов договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:
Львівський національний університет 
імені Івана Франка

ДУ «Інститут регіональних досліджень 
імені М. І. Долішнього НАН України»
Юридична (поштова) адреса:
79026, м. Львів, 
вул. Козельницька, 4

вул. Університетська, 1 
м. Львів, 79000 
Код ЄДРПОУ 02070987
Державна Казначейська служба України Код ЄДРПОУ 05539979 
у м. Києві
Р/р: ІІА788201720313211002201001061

Тел. (032) 270-71-68

Тел. (032)239-41-22
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