
ДОГОВІР ПРО СПІВПРАЦЮ  
між Львівським національним університетом імені Івана Франка 
та Львівським обласним об’єднанням організацій роботодавців

м. Львів № і ' у  ві Р-

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Мельника Володимира Петровича, який діє на підставі Статуту Університету”(дйлі
-  Університет) та Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців в особі 
Голови Ривака Івана Миколайовича, який діє на підставі Статуту та Закону 
України «Про організації роботодавців» (далі -  Об’єднання), а в подальшому разом 
іменуються -  Договірні Сторони, уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є взаємодія і співробітництво Сторін у підготовці 

висококваліфікованих кадрів у галузях знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» 
(спеціальність 051 «Економіка»), 07 «Управління та адміністрування», реалізації 
інтелектуального потенціалу на різних рівнях функціонування економіки та інших 
сферах суспільного життя.

1.2. Договір укладено з метою обміну досвідом, створення робочих груп для 
вирішення актуальних проблем соціально-економічного розвитку Львівської області 
на рівні територіальних одиниць та суб’єктів підприємництва, об’єднання зусиль 
сторін для підготовки і реалізації спільних проектів.

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

2. Напрями співпраці Договірних Сторін
2.1. Взаємна участь у розробці та оновленні компонентів освітньо- 

професійних і освітньо-наукових програм за спеціальностями і спеціалізаціями з 
відповідних галузей знань, підготовці наукових видань, формуванні тематики 
кваліфікаційних і науково-дослідних робіт, програм практики студентів, стажування, 
аспірантів і викладачів Університету.

2.2. Спільна організація конференцій, симпозіумів, семінарів та інших 
науково-практичних заходів, у тому числі міжнародних.

2.3. Організація стажування наукових, науково-педагогічних працівників та 
аспірантів Університету на базі підприємств і організацій роботодавців -  учасників 
Об’єднання.



2.4. Надання взаємної можливості проведення навчальних і консультаційних 
занять, тренінгів за участю представників Сторін.

2.5. Спільна розробка проектів стратегій і програм соціально-економічного 
розвитку територіальних одиниць, галузей, та інших соціально-економічних і 
виробничих систем.

2.7. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості Договірних 
Сторін.

З.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:

3.1.1. Призначає контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 
комунікації і співпрацю з Об’єднанням та надання необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною.

3.1.2. Враховує пропозиції Об'єднання у розробці та оновленні освітньо- 
професійних і освітньо-наукових програм, навчальних планів підготовки фахівців, 
тематики вибіркових дисциплін і спецкурсів.

3.1.3. Сприяє Об’єднанню в організації та проведенні обумовлених цим 
Договором (чи додатковими угодами), заходів із студентами, аспірантами, 
викладачами і дослідниками Університету.

3.1.4.. Забезпечує методичне керівництво проходження студентами практики 
на підприємствах і організаціях -  Учасниках Об’єднання згідно з календарним 
планом і у терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців, а також 
стажування аспірантів і викладачів Університету.

3.1.5. Дотримується спільно розроблених і затверджених Договірними 
Сторонами положень про порядок проведення конкурсів, практик, стажувань та 
інших видів співпраці.

3.2. Львівське обласне об’єднання організацій роботодавців
3.2.1. Призначає контактну особу (групу осіб), яка буде відповідальною за 

комунікації і співпрацю з Університетом та надання необхідної інформації, яка не є 
конфіденційною.

3.2.2. Бере участь у розробці рекомендацій щодо змісту освітньо-професійних 
і освітньо-наукових програм підготовки фахівців в Університеті, підготовці 
наукових, науково-методичних та інших видань шляхом подання пропозицій щодо 
відповідних освітніх компонентів.

3.2.2 Сприяє забезпеченню проходження практики для студентів, стажування 
аспірантів і викладачів на підприємствах і організаціях -  Учасниках Об’єднання 
згідно із взаємно узгодженими з Університетом програмами і тематиками.

3.2.4. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у студентів 
і аспірантів, які проходили практику і стажування на підприємствах і організаціях -  
Учасниках Об’єднання.



3.2.5. Дотримується спільно розроблених і затверджених Договірними 
Сторонами положень про порядок проведення конкурсів, практик, стажувань та 
інших видів співпраці.

4. Дія Договору та інші умови
4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися 

додатки до угоди, що є невід’ємною його частиною.
4.2.3міни і доповнення до Договору вносяться за взаємною згодою Договірних 

Сторін шляхом укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір діє протягом п’яти років від дня його підписання Сторонами. 

За погодженням Сторін строк дії цього Договору продовжується на той самий строк 
з дня його підписання.

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 цього Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

Львівське обласне об’єднання 
організацій роботодавців

Юридична (поштова) адреса:
79000, м. Львів,
вул. Університетська,!

Юридична (поштова) адреса: 
79022, м. Львів, 
вул. Городоцька, 174

Тел.(032) 239-41-22 Тел. (032)297-61-76

Договір підписали:

Ректор
Львівського національного 
імені Івана Франка

•лова
вського обласного об’єднання 

ізаній роботодавців

І.М. Ривак


