
ДОГОВІР №-------
регіонального замовлення на підготовку фахівців зі спеціальності 052 Політологія

Підготовка фахівців зі спеціальності 052 Політологія трьох освітніх рівнів: 
бакалаврів, магістрів і докторів філософії відповідно до державних стандартів із 

врахуванням регіональних запитів та перспектив розвитку територіальних громад.

м. Миколаїв « 15 » травня 2021 р.

Миколаївська обласна (крайова) організація Народний Рух України в особі Голови Діденка Юрія 
Володимировича, яка діє на підставі Статуту (далі - Замовник), з однієї сторони, і 
Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського, в особі ректора Будака 
Валерія Дмитровича , що діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з іншої сторони, уклали 
цей договір про таке (далі - Договір):

І. Предмет договору

регіонального замовлення на підготовку фахівців зі спеціальності 052 «Політологія»

1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Замовник доручає 
Виконавцю, а Виконавець бере на себе зобов’язання щодо виконання робіт 
з регіонального замовлення на підготовку фахівців зі спеціальності 052 
«Політологія» трьох освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів філософії 
відповідно до державних стандартів із врахуванням регіональних запитів та 
перспектив розвитку територіальних громад.

1.2. Виконавець зобов’язується здійснювати підготовку фахівців зі спеціальності 
052 «Політологія» трьох освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів 
філософії відповідно до державних стандартів із врахуванням регіональних 
запитів та перспектив розвитку територіальних громад, а Замовник прийняти і 
сприяти працевлаштуванню підготовлених випускників, зазначених у цьому 
Договорі.

1.3. Найменування робіт: підготовка фахівців зі спеціальності 052 «Політологія» трьох 
освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів філософії відповідно до державних 
стандартів із врахуванням регіональних запитів та перспектив розвитку 
територіальних громад.

II. Виконання робіт

2.1. Строк (термін) виконання робіт : з 15.05.2021 по 31.05.2026 р.

2.1. Місце виконання робіт: 54030, Україна, Миколаївська область, м. Миколаїв, Центральний 
район, вул. Нікольська, 24., Миколаївський національний університет ім.В.О.Сухомлинського.

III. Права та обов’язки сторін

3.1. Замовник зобов’язаний:

3.1.1.1. Своєчасно сприяти набору абітурієнтів для підготовка фахівців зі спеціальності 052 
Політологія трьох освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів філософії відповідно 
до державних стандартів із врахуванням регіональних запитів та перспектив розвитку 
територіальних громад.



3.2.. 1.2. Приймати та забезпечити умови для проходження виробничої практики студентам зі 
спеціальності 052 Політологія трьох освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів 
філософії відповідно до державних стандартів по кількості та якості відповідно до 
державних стандартів, технічних умов тощо.
3.3.1.3.Сприяти працевлаштуванню випускників з числа найбільш успішних зі спеціальності 
052 Політологія трьох освітніх рівнів: бакалаврів, магістрів і докторів філософії.

3.2. Замовник має право:

3.2.1. Достроково розірвати Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем або 
неналежне виконання ним своїх зобов’язань, повідомивши про це його у строк не менше 
ніж за десять діб.

3.3. Виконавець зобов’язаний:

3.3.. 3.1. Забезпечити підготовку студентів зі спеціальності 052 Політологія трьох освітніх 
рівнів: бакалаврів, магістрів та аспірантів - докторів філософії відповідно до державних 
стандартів по кількості та якості відповідно до державних стандартів, технічних умов тощо 
у строки, встановлені цим Договором.

3.3 .3.2. Забезпечити виконання освітніх компонентів робіт, якість яких відповідає стандартам, 
загальним і фаховим компетентностям та професійним результатам навчання (ПРН), що діють 
для робіт, що є предметом цього Договору.

3.4. Виконавець має право:

3.4.1. Своєчасно та кваліфіковано вносити пропозиції та узгоджувати/схвалювати із замовником 
і набувачами освітніх послуг зміст освітньо-навчальних та освітньо-наукових програм, зокрема в 
частині вибіркових дисциплін.

IV. Відповідальність сторін

4.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони 
несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством та цим Договором.

V. Обставини непереборної сили

5.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання 
зобов’язань за цим Договором у разі виникнення обставин непереборної сили, які не 
існували під час укладання Договору та виникли поза волею Сторін (аварія, катастрофа, 
стихійне лихо, епідемія, епізоотія, війна тощо).

5.2. У разі ненадання Послуги у встановлені Договором терміни у зв’язку із обставинами 
непереборної сили, зокрема карантинними заходами, пов’язаними з епідеміологічною 
ситуацією, календарний план проведення заходу може бути змінений.

5.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин 
непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з моменту їх 
виникнення повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі.

5.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідні 
документи, які видаються компетентним органом згідно чинного в Україні законодавства.



VI. Вирішення спорів

6.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх 
шляхом взаємних переговорів та консультацій.

УІІ. Строк дії договору

7.1. Цей Договір набирає чинності з моменту підписання і діє до 31.05.2026 року.

7.2. Сторони передбачають можливість продовження строку дії договору та виконання 
зобов’язань щодо виконання робіт, у разі виникнення документально підтверджених 
об’єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі непереборної сили.

X. Місцезнаходження та банківські реквізити

ЗАМОВНИК ВИКОНАВЕЦЬ
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