
Договір про співпрацю
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 

Західноукраїнським національним університетом

м. Львів № А f ö  о У  _  2021 р.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора 
Мельника Володимира Петровича, що діє на підставі статуту Львівського національного 
університету імені Івана Франка з однієї сторони, та

Західноукраїнський національний університет в особі ректора Крисоватог; 
Андрія Ігоровича, який діє на підставі статуту Західноукраїнського національного 
університету, а в подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, керуючись 
Законом України «Про освіту», Законом «Про вищу освіту» та з метою співробітництва 
щодо організації підготовки та працевлаштування випускників уклали цей договір про 
наступне.

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо 
проходження практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників 
Договірних сторін за спеціальністю 075 «Маркетинг» виходячи з потреби Договірних 
сторін.
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на 
співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін
2.1.Організація стажувань і практики для аспірантів Договірних сторін.
2.2. Спільне формування, основних засобів мотивації і стимулювання навчальної 
діяльності аспірантів, в тому числі надання стипендії і грантів кращим аспірантам 
Договірних сторін та спільне проведення конкурсів на їх здобуті.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем кваліфікаційних (дисертаційних) робіт, програм 
практик та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) 
освітніх програм із відповідної спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку аспірантів відповідно до 
державних стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Сторін
3.1.2 Розвиває та заохочує серед здобувачів вищої освіти академічну доброчесність, 
змагальність у навчанні, формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та 
наукової організації праці.



3.1,3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні аспірантів у Львівському 
національному університеті імені Івана Франка практик згідно з календарним планом і у 
терміни, передбачені навчальними планами з підготовки фахівців.

3.2. Західноукраїнський національний університет:
3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та інших видів 
практики та стажування для аспірантів Сторін. Керівництво практикантами д; 
стажуваннями доручає досвідченим працівникам.
3.2.2 Проводить узагальнення результатів практики й стажування аспірантів та прів 
наявності вакантних місць і виходячи з потреб Західноукраїнського національного 
університету забезпечує роботою випускників відповідно до отриманої спеціальності то 
вживає заходів для створення їм належних умов праці відповідно до чинно:: 
законодавства України.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у аспірантів, як 
проходили практику.
3.2.4. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних 
спеціальностей шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

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.Зміни і доповнення Договору вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін 
шляхом укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2026 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 цього Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:

Львівський національний Західноукраїнський національний
університет імені Івана Франка університет



Договір про співпрацю
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 
приватним підприємством «Західно-Українська Рекламна Компанія

«АртПром»

м. Львів № -'х ’"г___ с і :Ч_ ЛС' 20 ' і р.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора Володимира 
Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі - Університет) та Приватне 
підприємство «Західно-Українська Рекламна Компанія «АртПром» (скорочена назва ПП «ЗУРК 
«АртПром» в особі директора Майовця Олега Ярословича, що діє на підставі статуту (далі 
Підприємство), а в подальшому разом іменуються - Договірні Сторони, керуючись Законом 
України «Про освіту», Законом «Про вищу освіту» та з метою співробітництва щодо організації 
підготовки та працевлаштування випускників уклали цей договір про наступне.

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Договірними Сторонами щодо проходження 
практики, стажування та подальшого працевлаштування випускників Університету за такими 
спеціальностями:

075 Маркетинг ___________________________________________________________
виходячи з потреби ПП «ЗУРК «АртПром» .
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на 
співробітництво між Договірними Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрямки співпраці Договірних Сторін
2.1.Організація стажувань і практики для аспірантів Університету на Підприємстві.
2.2. Спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності 
аспірантів, в тому числі надання стипендії і грантів Підприємства, кращим аспірантам 
Університету та спільне проведення конкурсів на їх здобуття.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем кваліфікаційних (дисертаційних) робіт, програм практик 
та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із 
відповідної спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

З.Заходи, які здійснюють сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку аспірантів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями на факультетах Університету.
3.1.2 Розвиває та заохочує серед здобувачів вищої освіти академічну доброчесність, 
змагальність у навчанні, формує у них навички творчого мислення, наукового аналізу та 
наукової організації праці.
3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні аспірантами у ПП «ЗУРК «АртПром» 
практик згідно з календарним планом і у терміни, передбачені навчальними планами з 
підготовки фахівців.



3.2__ПП «ЗУРК «АртПром»_________________________
(назва установи)!

3.2.1 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та інших видів практики та 
стажування для аспірантів Університету. Керівництво практикантами та стажуваннями доручає 
досвідченим працівникам.
3.2.2 Проводить узагальнення результатів практики й стажування аспірантів Університету та
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб ПП «ЗУРК 
«АртПром»________________________________________________________________________
(назва установи)

забезпечує роботою випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для 
створення їм належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.
3.2.3. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у аспірантів, які проходили 
практику.
3.2.4. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

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.Зміни і доповнення Договору вносяться за взаємною згодою Договірних Сторін шляхом 
укладання додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2026 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 цього 
Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

Юридичні адреси сторін:

Львівський національний університет 
імені Івана Франка

вул .У ніверситетська, 1 
м.Львів, 79000

Код ЄДРПОУ 02070987
Державна Казначейська служба України
у м. Києві
Р/р и А 788201720313211002201001061

Приватне підприємство «Західно
українська Рекламна Компанія «АртПром» 
вул. Дністерська, 7/27 
м.Львів, 79035
Поштова адреса: вул. І. Миколайчука, 8/60
м.Львів, 79059
Код ЄДРПОУ 34259532
МФО 380805
Р/р UA 513808050000000026001475847



Договір про співпрацю
між Львівським національним університетом імені Івана Франка та 

Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького

м. Львів № М /  Л/ і-Л  20 сЮ р.

Львівський національний університет імені Івана Франка в особі ректора Володимира 
Петровича Мельника, що діє на підставі Статуту Університету (далі -  Університет) та 
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького в особі ректора 
Олександра Володимировича Черевка, що діє на підставі Статуту ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького (далі -  ЧНУ ім. Богдана Хмельницького), а в подальшому разом іменуються -  
Сторони, керуючись Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову і 
науково-технічну діяльність» та з метою співробітництва щодо організації підготовки та 
працевлаштування випускників уклали цей договір про таке.

1. Предмет договору
1.1. Предметом договору є співробітництво між Сторонами щодо проходження практики, 
стажування та подальшого працевлаштування випускників за такими спеціальностями: 
051 «Економіка»: 075 «Маркетинг»: 292 «Міжнародні економічні відносини».
1.2. Жодні положення цього договору не можуть тлумачитись як обмеження на співробітництво 
між Сторонами у будь-яких інших сферах діяльності.

2. Напрями співпраці Сторін
2.1. Організація підготовки, стажувань і практики для здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня вищої освіти -  доктора філософії (далі -  аспірантів).
2.2. Спільне формування основних засобів мотивації і стимулювання навчальної діяльності 
аспірантів, в тому числі надання стипендії і грантів кращим аспірантам Університету та спільне 
проведення конкурсів на їх здобуття.
2.3. Спільна організація наукових конференцій, симпозіумів, семінарів та інших заходів.
2.4. Надання взаємної можливості проведення лекцій, семінарів та навчань за участю 
спеціалістів Сторін.
2.5. Взаємна участь у формуванні тем кваліфікаційних (дисертаційних) робіт, програм практик 
та окремих курсів підготовки, долучення до процесу створення (оновлення) освітніх програм із 
відповідної спеціальності.
2.6. Співпраця в інших напрямах на основі взаємної зацікавленості сторін.

3. Заходи, які здійснюють Сторони 
3.1. Львівський національний університет імені Івана Франка:
3.1.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку аспірантів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями.
3.1.2 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та інших видів практики та 
стажування для аспірантів ЧНУ ім. Богдана Хмельницького. Керівництво практикантами та 
стажуваннями доручає досвідченим працівникам.
3.1.3 Забезпечує методичне керівництво при проходженні аспірантами у ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького практик та стажування згідно з календарним планом і в терміни, передбачені 
навчальними планами з підготовки фахівців.
3.1.4 Проводить узагальнення результатів практики й стажування аспірантів ЧНУ ім. Богдана 
Хмельницького та при наявності вакантних місць і виходячи з потреб Університету забезпечує 
роботою випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для створення їм 
належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.



3.1.5. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

3.2 ЧНУ ім. Богдана Хмельницького:
3.2.1 Забезпечує високу якісну професійну підготовку аспірантів відповідно до державних 
стандартів освіти за відповідними спеціальностями.
3.2.2 Сприяє забезпеченню проходження безкоштовної виробничої та інших видів практики та 
стажування для аспірантів Університету. Керівництво практикантами та стажуваннями доручає 
досвідченим працівникам.
3.2.3 Проводить узагальнення результатів практики й стажування аспірантів Університету та 
при наявності вакантних місць і виходячи з потреб ЧНУ ім. Богдана Хмельницького забезпечує 
роботою випускників відповідно до отриманої спеціальності та вживає заходів для створення їм 
належних умов праці відповідно до чинного законодавства України.
3.2.4. Надає інформацію щодо якості освіти та практичних навичок у аспірантів, які проходили 
практику.
3.2.5. Бере участь у формуванні та оновленні освітніх програм із відповідних спеціальностей 
шляхом подання пропозицій щодо освітніх компонентів.

4.1. На виконання окремих положень цього Договору можуть укладатися додатки до угоди, що 
є невід’ємною його частиною.
4.2.3міни і доповнення Договору вносяться за взаємною згодою Сторін шляхом укладання 
додаткових угод.
4.3. Цей Договір вступає в дію з дня його підписання і діє до 31 грудня 2026 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 цього 
Договору;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.

4. Дія Договору та інші умови

Юридичні адреси Сторін:
Львівський національний університет 
імені Івана Франка
вул. Університетська,! 
м. Львів, 79000

Черкаський національний університет 
імені Богдана Хмельницького
бульв. Шевченка, 81, корп. 1 
м. Черкаси, 18031

Код ЄДРПОУ 02070987
Державна Казначейська служба України
у м. Києві
Р/р ЦА 788201720313211002201001061

Код ЄДРПОУ 02125622
Державна Казначейська служба України
у м. Києві
Р/р ЦА 908201720313231002201001494

Договір підписали:







ДОГОВІР 
про співпрацю

між Інститутом економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного 
університету та економічним факультетом Львівського національного 

університету імені Івана Франка

м. Львів « / £ >> 2 0 / Я р .

Інститут економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету, в 
особі директора Герасименко Т.О. з однієї сторони, та Економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка, в особі декана Михайлишина Р.В., уклали цей 
Договір про наступне:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1Л. Предметом даного Договору є розвиток двосторонньої (багатосторонньої) співпраці з 

досліджень проблем фінансово-економічного розвитку країн, регіонів, суб’єктів 
господарювання, підготовки наукових та науково-педагогічних кадрів вищої 
кваліфікації, науково-методичного та навчально-методичного забезпечення 
підготовки фахівців.

2. ОРГАНІЗАЦІЯ СПІВПРАЦІ
2.1. Сторони передбачають такі форми співпраці:

• організація спільних наукових досліджень із взаємно узгодженої проблематики, а 
саме:

«Економічний розвиток України та економічна безпека держави»;
- «Пріоритети реформування державної регіональної політики»;

«Формування господарського механізму розвитку сільських територій та 
вирівнювання просторово-територіальних диспропорцій соціально- 
економічної безпеки України»;
«Перспективи та загрози розвитку реального сектору економіки України в 
умовах макроекономічної нестабільності»;
«Стратегія протидії економічним загрозам гібридної війни»;
«Державна політика розвитку та реформування реального сектору економіки 
України у забезпеченні відновлення економічного зростання»;
«Інструменти забезпечення економічної безпеки України в умовах воєнної 
агресії»;
«Пріоритети фінансової безпеки в контексті забезпечення стабілізації 
соціально-економічного розвитку України».

• залучення фахівців Сторін до участі у розробці і використанні регіональних, 
національних (міжнародних) проектів, грантів, програм транскордонного 
співробітництва;

• обмін науковою друкованою продукцією (журнали, наукові збірники, монографії, 
інші видання) та інформацією;

• публікація наукових праць (статей, тез) у друкованих виданнях Сторін;
• участь представників партнерів у організовуваних Сторонами наукових 

конференціях, семінарах, тощо;
• експертиза науково-дослідних, магістерських, дисертаційних робіт, рецензування 

наукових статей, монографій, підручників, навчальних посібників;
• підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних кадрів;
• стажування науковців в установах-партнерах;
• проводити інші заходи у сфері наукової та творчої діяльності Сторін;
• проведення спільних заходів у рамках цього Договору здійснюється в кожному



конкретному випадку у відповідності з наперед узгодженим планом дій.

3. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
3.1. Сторони, що домовляються, беруть на себе зобов’язання співпрацювати за 

напрямами, визначеними у § 2 цього Договору.
3.2. Сторони діють у рамках чинного законодавства України, конфіденційності стосовно 

інформації, отриманої у процесі співпраці.
3.3. Сторони оперативно і комплексно використовують можливості, сили і засоби при 

виконанні взаємопов’язаних завдань у межах своєї компетенції, наданих прав і 
обов’язків, взаємно і своєчасно обмінюються інформацією з питань співпраці.

3.4. Цей договір не впливає на зобов’язання Сторін щодо їх договірних стосунків з 
іншими юридичними та фізичними особами.

3.5. За взаємною згодою, ля виконання завдань, передбачених § 2 цього Договору, 
Сторони можуть залучити до участі у спільних програмах, передбачених цим 
Договором, третіх сторін, будь якої форми власності.

3.6. Усі питання, проблеми і розбіжності, які можуть виникнути у процесі співпраці, 
Сторони зобов’язуються вирішувати шляхом взаємних переговорів, з урахуванням 
інтересів обох сторін і мети цього Договору.

4. ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Інститут економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету 

зобов’язується:
4.1.1. Сприяти обміну документацією, що стосується наукової діяльності;
4.1.2. Сприяти співпраці в аспекті організації спільних наукових заходів;
4.1.3. Сприяти обміну досвідом у сфері наукових досліджень при стажуванні науково- 

педагогічних працівників направлених на Економічний факультет Львівського 
національного університету імені Івана Франка;

4.1.4. Створювати належні умов для реалізації спільних наукових проектів та науково- 
дослідних програм;

4.1.5. Сприяти ' обміном досвідом в галузі впровадження та використання новітніх 
інформаційних технологій, а також сучасних форм та методів наукових досліджень;

4.1.6. Сприяти співпраці стосовно публікацій наукових робіт у посібниках, виданих 
йузами-партнерами, а також стосовно обміну науковими працями (матеріалами 
конференцій, журналами тощо)

4.2. Економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка 
зобов’язується:

4.2.1. Сприяти обміну документацією, що стосується наукової діяльності;
4.2.2. Сприяти співпраці в аспекті організації спільних наукових заходів;
4.2.3. Сприяти обміну досвідом у сфері наукових досліджень при стажуванні науково- 

педагогічних працівників направлених у Інститут економіки та фінансів Львівського 
торговельно-економічного університету;

4.2.4. Створювати належні умов для реалізації спільних наукових проектів та науково- 
дослідних програм;

4.2.5. Сприяти обміном досвідом в галузі впровадження та використання новітніх 
інформаційних технологій, а також сучасних форм та методів наукових досліджень;

4.2.6. Сприяти співпраці стосовно публікацій наукових робіт у посібниках, виданих 
вузами-партнерами, а також стосовно обміну науковими працями (матеріалами 
конференцій, журналами тощо)

5. ПРАВА СТОРІН
5.1. Інститут економіки та фінансів Львівського торговельно-економічного університету 

має право ознайомлюватись з необхідною йому інформацією ля реалізації завдань, 
передбачених у § 2 цього Договору, оскільки вона надасть базу для корегування 
відносин.



5.2. Економічний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка 
має право ознайомлюватись з необхідною йому інформацією для реалізації завдань, 
передбачених у § 2 цього Договору, оскільки вона надасть базу для корегування 
відносин.

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
6.1. За невиконання чи неналежне виконання взятих на себе зобов’язань, передбачених 

цим Договором, Сторони несуть відповідальність згідно чинного законодавства 
України.

7. ІНШІ УМОВИ
7.1. Порядок та пани проведення спільних заходів, тематика загальних проектів та умови 

обмінів, а також питання, пов’язані із забезпеченням успішного співробітництва, не 
передбачені цим Договором, будуть об’єктом переговорів та оформлятимуться 
окремими додатками до Договору, в яких уточнюватимуть ся усі необхідні деталі і 
які являтимуться невід’ємними частинами Договору.

7.2. У випадках дострокового припинення співробітництва за даним Договором Сторони 
повинні повідомити про це партнера в письмовій формі не пізніше, чим за 1 (один) 
місяць до моменту припинення співробітництва.

7.3. При реорганізації чи перейменуванні однієї із Сторін, її права та обов’язки, за 
погодженням сторін передаються правонаступнику.

8. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ
8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом

5 (п’яти) років до «/ {  » О  /  20?  Єр.
8.2. У випадку, якщо Сторони за 1 (один) місяць до закінчення терміну дії договору у 

відповідності до чинного законодавства цього Договору не висловлять бажання щодо 
припинення співробітництва за даним Договором, то цей Договір вважається 
укладеним на тих самих умовах і на такий же термін.

8.3. Договір укладено українською мовою, у двох примірниках, що є ідентичними за 
змістом та мають однакову юридичну силу.

9. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ, БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН 

Сторона 1
Львівський торговельно-економічний 
університет
Інститут економіки та фінансів 
вул. Туган-Барановського, 10 
м. Львів 
Україна, 79005
Телефон/Факс: (0322) 75-65-50

Т .ОДиректор Г ерасименко

Сторона 2
Економічний факультет 
Львівського національного університету 
імені Івана Франка 
Проспект Свободи 18 
м. Львів


