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та ffВНЗ <<Прикарпатський нацiональний унiверситет iMeHi Василя Стефаника>>

<<Одеський нацiональний унiверситет iM. I. I. Мечникова)>, в особi ректора,
доктора полiтичних наук, професора Коваля Iгоря Миколайовича, який дiе на
пiдставi Статуry (далi - Сторона 1) та

ДВНЗ <<Прикарпатський нацiональний унiверситет iMeHi Василя
Стефаника>>, в особi ректора, доктора полiти,цrих наук, професора Щепенди Iгора
евгеновича, я<ий дiе на пiдставi Статуту унiверситету, (далi - Сторона 2) надагri

р€lзом iменуються - Сторонами, а кожна окремо - Сторона, домовились об'еднати
впаснi зусилля, використовуючи Bci наявнi можливостi та ресурси на умовах спiльноi
координацiТ та укJI€lли цей Договiр про спiвпрацю (далi - ,Щоговiр), предмет якого
викJIадено нижче.

1. прЕдмЕт договору
1.1. Сторони домовились про спiвпрацю, з метою забезпечення нацiональноi

кредитноТ мобiльностi, яка полягае у взаемному обмiнi досвiдом з метою покращення
якостi пiдготовки фахiвцiв, закрiплення i'xHix теоретичних знань на практицi. Щя
спiвпраця посилить пiдвищення якостi пiдготовки фахiвцiв, а також процес iнтеграцii
мiж наукою, освiтою та практичним використанням знань, взаемовигiдного
поеднання наукового потенцiагry з практичним досвiдом роботи, задоволення потреб
i запитiв кафедр CTopiH.

1.2. В силу необхiдностi, Сторони у вiдповiдностi зi своiми статутами на ocHoBi

рiвноправ'я та взаемноi зацiкавленостi, будуть розвивати взаемовигiдне
спiвробiтництво у галузях, якi представляють взаемний iHTepec з метою iх наукового
та освiтнього удосконалення.

1.3. Враховуючи взаемну зацiкавленiсть, Сторони домовилися спiльно дiяти з
метою о6'еднання зусиль у вирiшеннi завдань щодо пiдвищення квалiфiкацiТ
науково-педагогiчних працiвникiв, здiйснення наукових i iнформацiйних зв'язкiв з
актуальних проблем економiчноТ науки та практики управлiння, впровадження

результатiв наукових дослiджень в освiтнiй процес.
|.4. 3а необхiдностi, Сторони органiзовуватимуть спiльнi заходи, а також

сприятимуть спiвпрацi в наукових проектах та програмах, в розвитку та
використаннi сучасних iнформацiйних технологiй, обмiн досвiдом та надання
консультацiй мiж Сторонами, що покращить розвиток управлiнськоi культури
студентiв та працiвникiв CTopiH.

1.5. Враховуючи взаемну зацiкавленiсть, Сторони домовилися спiльно дiяти з
метою об'еднання зусиль у вирiшеннi завдань щодо мобiльностi студентiв CTopiH, а
також з метою виявлення та розвитку обдарованоi молодi, сприяння ре€LлiзацiТ iT



о

творчих здiбностеЙ; стимулювання творчоi працi студентiв, формування кадрового
потенцiалу.

1.6. Сторони домовились про спiвпрацю за такими напрямами:
1.б.1. Реалiзовувати спiльцi навчалrьнi та науково-дослiднi програми, у тому

числi шляхом створення спiльних науково-дослiдних колективiв;
I.6.2. Використовувати науковий потенцiал CTopiH у впровадженнi HoBiTHix

технологiй;
1.6.3. Проводити спiльнi HayKoBi дослiдження та розробку методичних

посiбникiв i рекомендацiй, якi становлять взаемЕу зацiкавленiсть з урахуванням норм
чинного законодавства в сферi захисту iнтелектуальноТ власностi;

1.6.4. Розробляти та реалiзовувати спiльнi програми з вирiшення прiоритетних
i актуальних, теоретичних та практичних проблем вищоТ освiти;

1.б.5. Спiльна органiзовувати науково-практичнi конференцii, семiнари та iншi
науково-комунiкативнi заходи;

1.6.6. Налагоджувати ефективну та системну спiвпрацю студентiв кафедр
CTopiH;

|.6.7. Органiзовувати проведення професiйного спiлкування студентiв CTopiH з
пiдприемствами базами практик. Можливiсть творчого застосування здобутих знань.
Застосування yMiHb i навичок, а також }п{асть в пiдготовцi майбутнiх спецiалiстiв пiд
час виконанЕя квагriфiкацiйних (магiстерських вигryскних) робiт;

1.6.8. Органiзовувати HayKoBi стажування та пiдвищення квалiфiкацii
професорсько-викJIадацького скJIаду CTopiH;

1.6.9. Запрошувати представникiв CTopiH для читання лекцiй, обмiну досвiдом
та iнформацiею щодо навчальноi, науково-методичноТ та науково- дослiдноТ
дiяльностi;

1.б.10. Спiвпрацювати при пiдготовцi та виданнi навчальноТ лiтератури,
наУкових, iнформацiЙних та методичних MaTepia-гriB з урахуванням норм чинного
законодавства в сферi захисту iнтелектуальноТ власностi.

1.6.11. Обмiнюватись навч€tпьними та навчально-методичними матерiалами,
наВч€lпьною, науковою та науково-методичною лiтературою, перiодичними
ВиДаннями з урахуванням норм чинного законодавства в сферi захисту
iнтелекryальноТ власностi.

|.6.\2. Iншi узгодженi напрями спiвпрацi.

2. прАвА cToPIH
2.1. При здiйсненнi спiвпрацi, вiдповiдно до цього ,,Щоговору Сторони мають

право:
2.|.t. Одержувати необхiдну iнформацiю щодо спiльноi дiяльностi мiж

Сторонами.
2.I.2. Органiзовувати, проводити та брати )дасть у спiльних або iнiцiйованих

однiею iз CTopiH заходах спiвпрацi.

3. оБовlязки cToPIH
3.1. Сторони зобов''язуеться:
3.1.1. iнформУвати одна одну стосовно органiзацiТ та проведення спiльних

ЗаХОДiв: наУкових, науково-методичних i науково-практичних конференцiй;
педагогiчних, методичних i методологiчних ceMiHapiB та iнших фор*, передбачених
предметом даного rЩоговору;



з.1.2. надавати консультацiт одна однiй з питань органiзацiт та проведенЕя
спiльних заходiв, освiтнього процесу;

з.1.3. братИ ylacTb та органiзовувати обмiн студентами
педагогiчними працiвниками для набуття практичних знань;

З.1.4. виконувати умови даного .Щоговору.

та науково-

4. строк лi договору4.1- ,,Щоговiр нЬбирае чинностi з дня пiдписання iT уповноваженими
представНикамИ CTopiH та скрiпЛеннЯ печаткаМи CTopiH i дiе протягом п'яти poKiB.

4.2. .Щоговiр може бути розiрвано за згодою CTopiH або на вимоry однiеi iз
CTopiH повiдомивши про припинення Сторону письмово за мiсяць до моменту
фактичного припинення вiдносин за,Щоговором.

4.З. Невиконання однiею зi CTopiH зобов'язань, взятих на себе згiдно з цим
.Щоговором, е пiдставою для його дострокового розiрвання.

5. IHшI )rмови договору5.1. Сторони зобов'язуються при виконаннi цього ,Щоговору пiдтримувати
дiловi контакти та вживати Bci необхiднi заходи для забезпечення ефектиъностi та
розвитку Тх зв'язкiв.

5.2. Сторони можуть вносити змiни i доповнення до ,Щоговору, шляхом
укJIадання ,Щодаткових угод до нього, Що е його невiд'емними частинами i мають
однаковУ юридичнУ сиJry У випадку, якщО вонИ викJIаденi у письмовiй формi,
пiдписанi Сторонами та скрiпленi ix печатками.

5.3. Bci питання регулювання фiнансових вiдносин CTopiH запицаються поза
межами даного,щоговору i вирiшуються окремо за вза€мною домовленiстю та згодою
CTopiH вiдповiдно до чинного законодавства УкраiЪи.

5.4. Передача праВ i обов'язкiв по цьомУ ЩоговорУ TpeTiM особам не
догtускаеться.

б. прикIнцЕвI положЕння
6.1.

якi мають
,Щоговiр скJIадено У Двох примiрниках по одному для кожноi зi CTopiH,

однакову юридичЕу силу.

7. МIСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА ЮРИДИЧНI АДРЕСИ CTOPIH
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