
МІЖНАРОДНІ ДОГОВОРИ ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО 
 

№ 

з/п 

Установа-партнер Тема співробітництва Документ, в рамках якого 

здійснюється 

співробітництво 

1 2 3 4 

1. Академія туризму, 

м. Волос 
Греція 

Підвищення якості освітніх послуг, 

розвиток міжнародної мобільності 
студентів 

Договір №37 від 01.03.2019 

про партнерство та 
співробітництво 

2. Folkuniversitetet 

Kursverksamheten vid 

Uppsala universitet, 

Швеція 

Дослідження наукових проектів, 

довгострокові та короткострокові 

візити педагогічно-викладацького 

складу, розробка навчальних 

програм 

Договір № 9/1 від 27.03.2018 

про партнерство та 

співробітництво 

3. Яський університет імені 

Олександра Іоана Кузи, 
Румунія 

Допомога в організації стажування 

студентів та викладачів. Спільні 
дослідження. 

Договір № 49 від 22.05.2018 

про партнерство та 
співробітництво 

4. Тбіліський державний 

університет імені Иванэ 

Джавахишвили, 
Грузія 

Організація конференцій, круглих 

столів, семінарів та вебінарів. 

Спільні дослідження. 

Договір № 181 від 27.12.2018 

про співпрацю 

5. Університет Суспільних 

наук, 
Польща 

Стажування науково-педагогічних 
працівників, обмін студентами в 

межах програм практик 

Договір № 25 від 20.04.2017 

про співпрацю 

6. Vanwest коледж, 

Ванкувер 

Впровадження світових практик 
підготовки фахівців в освітній 

сфері, розвитку наукової кар’єри 

Договір №59 від 05.11.2017 

про співпрацю 

7. Заклад підвищення 

кваліфікації, 

Польща 

Співробітництво в сфері здійснення 

програм з підвищення якості 

людського капіталу у напрямках 

відповідних до стратегії розвитку 

Вінницької області , зниження 

диспропорції між кваліфікаціями 

осіб з вищою освітою і потребами 

ринку праці 

Угода №4 від 03.04.2015 

про співпрацю 

8. Підприємство «Animex 

Foods Spolka» практика 

студентів, 

Польща 

Організація співробітництва в галузі 

навчання, розвитку наукових 

досліджень, підприємництва та 

ведення спільної підприємницької 

діяльності 

Договір №92 від 10.11.2015 

про співпрацю 

9. Меморандум про 

порозуміння між 

програмою розвитку ООН, 
США 

Зміцнення національної/ 

регіональної спроможності та бази 

знань для підтримки спільного 
врядування 

Меморандум №10/1 

від 22.07.2014 

про порозуміння 

10. Панєвропейська вища 

школа, 

Словаччина 

Реалізація програм подвійних 

дипломів у відповідності до 

законодавства Словацької 
Республіки та України 

Договір № 11 від 13.08.2014 

про програму подвійних 

дипломів 

11. Вища школа туризму і 

екології, 

Польща 

Дослідження наукових проектів, 

програми обміну студентів, 

організація семінарів, симпозіумів, 

спеціалізованих курсів і лекцій 

Договір № 48 від 04.11.2014 

про співпрацю 



12. Великопольська 

суспільно-економічна 

вища школа, 

Польща 

Обмін науковою інформацією, 

навчальними програмами та 

науковою літературою, обмін 

студентами, аспірантами та 

науково-педагогічними 

працівниками 

Договір № 55 від 07.11.2014 

про наукову та культурну 

співпрацю 

13. Університет політичних і 

економічних європейських 

знань ім. «Константина 

Стере», 

Молдова 

Проведення спільних заходів 

(семінарів, тренінгів, лекцій, 

конференцій), інформаційно- 

роз’яснювальної та консультаційної 

роботи 

Договір № 10 від 22.11.2013 

про співпрацю 

14. Вища школа економіки та 

права, м. Кельце, 

Польща 

Спільні дослідження та зустрічі, 

організація спільних конференцій, 

круглих столів 

Договір № 13 від 15.09.2012 

про співпрацю 

15. Міжнародний фонд 
досліджень і розробок, 

м. Дубай, 

ОАЕ 

Проведення спільних досліджень. 

Організація і проведення науково- 

практичних конференцій, семінарів, 

круглих столів, просвітницьких та 

культурних заходів. 

Угода від 10.11.2012 

про партнерство та 

співробітництво 

16. Академічне товариство 

імені Михайла 

Балудянського, 

Словаччина 

Організація стажувань, обмінів для 

студентів та викладачів. Проведення 

спільних досліджень 

Угода від 26.01.2011 

про партнерство та 

співробітництво 

17. Університет «Стефан чел 

Маре», 

Румунія 

Спільні дослідження та зустрічі, 

організація спільних конференцій, 

круглих столів 

Договір № 9 від 14.02.2011 

про партнерство та 

співробітництво 

18. Міжнародна вища школа 

права і підприємництва, 
Литва 

Допомога в організації стажувань 

студентів та викладачів 

Договір № 28 від 06.04.2011 

про партнерство та 

співпрацю 

19. Слов’янський університет, 

Молдова 

Підвищення якості освітніх послуг, 

розвиток міжнародної мобільності 

студентів 

Договір № 40 
від 28.07.2011 

про співпрацю 

20. Капошварський 

університет, 

Угорщина 

Дослідження наукових проектів, 

програми обміну студентів, 

організація семінарів, симпозіумів, 

спеціалізованих курсів і лекцій 

Договір № 53/1 від 

01.06.2010 

про співпрацю 

21. Університет «Petre 

Andrei», 
Румунія 

Обмін студентами та аспірантами, 

обмін викладачами та 

співробітниками 

Договір № 137 від 13.12.2010 

про партнерство та 

співробітництво 

22. Вищий навчальний заклад 

економіки, туризму та 

суспільних наук, 

Польща 

Спільна програма над 
двосторонніми та багатосторонніми 

програмами та проектами, які мають 

на меті поширення та поглиблення 

співпраці 

Угода 
від 11.06.2008 

про співробітництво 

23. Вищий навчальний заклад 

економіки та права імені 

Едварда Ліпінського, 

Польща 

Організація стажувань, обмінів для 

студентів та викладачів. Проведення 

спільних досліджень 

Угода від 15.06.2008 

про співробітництво 



24. Гуманітарно- 

природознавчий 

університет Яна 

Кохановського, 
Польща 

Дослідження наукових проектів, 

програми обміну студентів, 

організація семінарів, симпозіумів, 

спеціалізованих курсів і лекцій 

Угода 
від 10.11.2008 

25. Школа бізнесу 

Алабамського 

Університету, 

США 

Підготовка магістрів з бізнес 

адміністрування 

Протокол про наміри 

від 20.07.2007 

про співробітництво 

26. Фонд Європейських 
досліджень-Європейський 

Інститут, 

Польща 

Спільні науково-дослідні проекти, 

викладацька та навчальна діяльність 

Спільна декларація 

від 7.09.2007 

про довгострокову 

співпрацю 

27. Факультет міжнародних і 

політологічних студій 

Лодзинського 

Університету, 

Польща 

Взаємопізнання національних 

традицій, студентський обмін 

Протокол намірів 

від 11.05.2006 

про співробітництво 

Договори щодо проходження практики за кордоном 
28. ТзОВ «Тревел Стаді 

Ворк» 
Словаччина 

Реалізація професійної практики 
студентів інституту в Словацькій 

Республіці 

Договір № 1 від 20.01.2022 

про співпрацю 

29. Асоціація «U.C.M. Italy», 

Італія 

Організація проходження 

виробничої та переддипломної 

практики студентів інституту та їх 

тимчасове сезонне 

працевлаштування 

Договір № 39 від 12.03.2019 

про партнерство з організації 

міжнародної практики 

студентів 

30. ТОВ «Мавіста. 

Студентська служба 

працевлаштування» 

Німеччина 

Участь студентів інституту у 

програмі соціальних та професійних 

стажувань за кордоном у 

відповідності з навчальним планом 

спеціальності 

Договір № 88 від 22.11.2019 

про організацію та про 

ведення навчально- 

виробничих практик для 

студентів 

31. Компанія «Дельта люкс 

тур», 

Німеччина 

Співробітництво в наукових 

проектах та програмах, сприяння 

розвитку та використання сучасних 

інформаційних технологій, 

забезпечення 

висококваліфікованими кадрами 

Договір № 59 від 25.07.2018 

про співпрацю 

32. Компанія «КАЛІПСО ТУР 

ЮА», 

Туреччина 

Реалізація міжнародного проекту з 

метою стажування, а саме 

удосконалення наявних та набуття 

нових професійних знань, умінь та 

навичок, вивчення та засвоєння 

нових технологій, техніки, набуття 

додаткових знань з іноземних мов 

Договір № 9 від 27.03.2018 

про співробітництво з питань 

стажування студентів 

33. Компанія «Voyaj Club Організація практичної підготовки Договір №113 від 08.12.2017 



 Turizm Gida», 

Туреччина 

студентів інституту в Туреччині про міжнародну співпрацю 

та організацію практики 

студентів 

34. Компанія «ŞİRKET İSMİ» 

практика студентів, 

Туреччина 

Організація практичної підготовки 

студентів інституту в Туреччині 

Договір № 5 від 10.03.2017 

про міжнародну співпрацю 

та організацію практики 

студентів 

35. Компанія «ETS BG» Ltd. 

м. Добрич 
Болгарія 

Організація практичної підготовки 

студентів інституту в Болгарії 

Договір № 114 від 08.12.2017 

про спільну діяльність 

36. Готель «Планета» 

Сонячний берег 

Болгарія 

Організація практичної підготовки 

студентів інституту в Болгарії 

Догорвір №4 від 01.03.2017 

про співробітництво в галузі 

міжнародного навчання, 

проходження практик та 

працевлаштування 

37. Готель «Дружба» 
м. Ліптовський Мікулаш 

Словаччина 

Реалізація професійної практики 

студентів інституту в Словацькій 

Республіці 

Договір № 9 від 30.08.2013 

про забезпечення та 

реалізацію професійного 

навчання 

 


