
Угода 

про співпрацю 

між Львівським торговельно-економічним університетом 

та  __________________________________________________________ 

 
№ _______        “___” ___________ 201__ р. 

 

Львівський торговельно-економічний університет, в особі ректора Куцика Петра 

Олексійовича, діючого на підставі Статуту, з однієї сторони, та 

______________________________________, в особі _________________________________, з 

іншої сторони, уклали цю угоду про наступне: 

 
1. ПРЕДМЕТ УГОДИ 

1.1. Взаємодія Сторін щодо встановлення загальних принципів співпраці у сфері освіти, 

науки, підготовки кадрів для управління. 

1.2. Регламентація взаємних зобов’язань у вирішенні питань якісної підготовки 

висококваліфікованих фахівців Львівського торговельно-економічного університету і 

сприяння студентам в проходженні практики в структурах 

__________________________________________ та допомога випускникам у 

працевлаштуванні. 

1.3. Питання організації поточної роботи регламентуються додатковими угодами. 

 

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 

2.1. Львівський торгівельно-економічний університет зобов’язується: 

2.1.1. За два тижні до початку практики надати 

___________________________________________ для погодження, програму 

практики та список студентів, які направляються, для визначення конкретного місця 

проходження практики у структурах ____________________________. 

2.1.2. За відповідними угодами проводити на замовлення 

______________________________________  наукові, маркетингові, моніторингові та 

інші види досліджень і робіт, приймати участь у створенні та реалізації інноваційних 

проектів. 

2.1.4. Здійснювати, за відповідними угодами, навчання та підвищення кваліфікації 

працівників ______________________________. 

2.1.5. Надавати можливість користуватися фондами академічної бібліотеки і комп’ютерних 

мереж. 

2.1.6. Надавати допомогу в організації культурно-масових і спортивно-масових заходів. 

2.1.7. Інформувати про студентів старших курсів, які виявили бажання бути охопленими 

вторинною зайнятістю. 

 

2.2. ______________________________ зобов’язується: 
2.2.1. Брати участь у робочих групах, відповідальних за формування освітніх програм. 

2.2.2. Надавати пропозиції щодо цілей та визначати результати навчання за освітніми 

програмами. 

2.2.3. Брати участь у процесі періодичного перегляду освітніх програм та інших процедур 

забезпечення якості таких програм. 

2.2.4. Брати участь в організації та реалізації освітнього процесу. Проводити аудиторні 

заняття. 

2.2.5. Проводити підготовку необхідних фахівців з числа студентів у позаурочний час за 

індивідуальними програмами (у формі бізнес-семінарів, бізнес-тренінгів, майстер-класів) 

за відповідними угодами. 



2.2.6. Заздалегідь інформувати про необхідність підготовки фахівців на вакантні робочі 

місця та можливі вакансії в перспективі. 

2.2.7. Надавати інформацію про можливість залучення студентів до вторинної зайнятості. 

2.2.8. За окремо укладеною угодою надавати можливість у проходженні практики та 

стажування студентів в структурах _____________________________. 

2.2.9. Створити необхідні умови для проходження студентами  виробничої практики згідно з 

вимогами навчального плану підготовки фахівців  у структурах 

___________________________. 

2.2.10. Після закінчення практики дати характеристику на кожного студента-практиканта, в 

котрій відобразити і якість підготовленого ним звіту. 

2.2.11. Приймати на роботу у відповідності до замовлень підготовлених фахівців. 

2.2.12. Здійснювати керівництво при написанні студентами курсових, дипломних випускних 

робіт. 

2.2.13. Сприяти у проведенні міжнародних конференцій, семінарів  і симпозіумів за участю 

Львівського торговельно-економічного університету. 

 

3. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

3.1. Угода набуває чинності з моменту її підписання уповноваженими представниками Сторін 

і діє до 31.12.20___ року. 

3.2. Угода складена у 2-х оригінальних примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

Один з них зберігається ___________________________________, інший – у Львівському 

торгівельно-економічному університеті.  

3.3. Зміни та доповнення до цієї Угоди вносяться шляхом підписання додаткових угод.  

3.4. Дія угоди припиняється:  

3.4.1. Після закінчення терміну дії;  

3.4.2. За згодою сторін.  

3.5. У випадку дострокового розірвання даної Угоди ініціативна сторона повідомляє іншу 

сторону офіційним листом не пізніше, ніж за 2 місяці до бажаної дати розірвання Угоди.  

3.6. Всі спори, які виникають між сторонами, вирішуються впродовж місяця шляхом 

переговорів відповідно до чинного законодавства.  

 

4. ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

  

Львівський торговельно-економічний 

університет 

Юридична адреса: 79005, м. Львів 

вул. Туган-Барановського, 10 

тел. 239-96-36; факс. 275-65-50 

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________ 
тел._____________________ 

 

 

__________________ (П. О. Куцик) 

 

 

_________________ (_____________ ) 
                ( підпис )                                                                  ( підпис ) 

 
     М. П.                                                             М. П.  
 

 


