
РЕЄСТР документів (договорів, угод, меморандумів) 

 щодо співпраці обліково-фінансового факультету  

Миколаївського національного аграрного університету з іншими установами, 

організаціями, підприємствами — зовнішніми стейкхолдерами  

(станом на 01.12.2021 року) 

 

№ 

з/п 

Назва 

документу 

(угоди, 

меморандуму,

договору) 

Назва установи з якою укладено 

меморандум, угоду, договір 

тощо 

Дата та номер 

реєстрації 

Структурний підрозділ 

(факультет,кафедра), 

який заключив договір, 

угоду, меморандум 

1. Договір 

Дніпропетровський державний 

аграрно-економічний 

університет 

12.05.2016р. 

1/16 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

2. Договір 
Вінницький національний 

аграрний університет 

15.06.2016р. 

2/16 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

3. Договір 
Львівський національний 

аграрний університет 

2017 р. 

3/17 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

4. Договір 
ВНЗ «Університет імені 

Альфреда Нобеля» 

10.05.2017р. 

4/17 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

5. Угода 
Національний університет 

«Львівська політехніка» 

18.05.2017р. 

5/17 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

6. Договір 
Херсонський національний 

технічний університет 

08.05.2018р. 

6/18 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

7. Договір 

Івано-Франківський 

національний технічний 

університет нафти і газу 

19.02.2019р. 

7/19 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

8. Угода 

Національний університет 

водного господарства та 

природокористування 

02.05.2019р. 

8/19 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

9. Угода  
Полтавська державна аграрна 

академія 

14.00.2020р. 

119 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

10. Договір  

Білоруський торгово-

економічний університет 

споживчої кооперації 

(Білорусь) 

18.05.2016р. 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 



11. Договір  
Vidzeme University of Applied 

Sciences (Латвія) 
05.01.2017р. 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

12. 
Договір, 

меморандум  

Університет «PERSPECTIVA-

INT» (Молдова) 
19.04.2017р. 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

13. Договір  

Карагандинський державний 

університет імені академіка 

Е.А. Букетова (Казахстан) 

09.04.2018р. 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

14. Договір  договір за програмою Erasmus+ 03.10.2018р. 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

15. Договір   

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сумісне 

підприємство «Південна 

Аграрно-Експортна Компанія» 

21.06.2017р.

№297  

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

16. Договір 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «РЕДАКЦІЯ 

ГАЗЕТИ «ВСЕ ПРО 

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК» 

23.01.2019р.

№А-15126 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

17. Договір 

Філія «Південний 

племконецентр» ДП 

«Конярство України» 

18.02.2020р.

№17 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

18. Договір 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Торговий 

дом «Долинское» Херсонської 

області Чаплинського району 

05.03.2020р.

№18 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

19. Договір 

Миколаївське управління 

Головного Управління 

державної податкової служби у 

Миколаївській області 

05.03.2020р 

№19 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

20. Договір 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сільськогосподарське 

виробниче підприємство 

«Очаківське» Миколаївської 

області Очаківського району 

21.05.2020р.

№20 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

21 Договір 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

«Сільськогосподарське 

виробниче підприємство 

«Миколаївське» Миколаївської 

21.05.2020р.

№21 

Обліково-фінансовий 

факультет,кафедра обліку і 

оподаткування 

https://www.mnau.edu.ua/files/faculty/off/kaf-oblik/dogovory/erasmus.pdf


області Миколаївського району 

22 

Договір  

 

Івано-Франківський 

національний університет 

нафти і газу 

 

18.02.2020р.  

№ 15 

Обліково-фінансовий 

факультет 

23 

Договір  Миколаївський обласний 

краєзнавчий музей 

27.03.2017 р., 

№ 44  

Кафедра українознавства 

24 

Договір про 

проведення 

спільної 

навчально-

виробничої 

діяльності 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Сумісне 

підприємство «Південна Аграрно-

Експортна Компанія» 

№297 від 

21.06.2017 р. 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

25 

Договір про 

проведення 

практики 

студентів 

вищих 

навчальних 

заходів 

 

 

АТ КБ «Приватбанк» 

№10 від 

01.03.2019 р. 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

26 

Договір про 

проведення 

спільної 

навчально-

виробничої 

діяльності 

 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю» Торговий дом 

«Долинское» 

№18 від 

05.03.2020р. 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

27 

Меморандум 

про 

взаєморозу-

міння  

 

Громадська організація 

«Платформа інноваційного 

партнерства» 

 

від 21.08.2020 

р. 

Кафедра фінансів, 

банківської справи та 

страхування 

28 

 

Договір про 

співпрацю 

 

Управління Державної 

казначейської служби України у 

місті Миколаєві Миколаївської 

області 

 

від 25.01.2021 

року 

Обліково-фінансовий 

факультет кафедра обліку і 

оподаткування, кафедра 

фінансів, банківської справи 

та страхування 

29 

Договір про 

проведення 

практики 

здобувачів 

вищої освіти 

 

Південний офіс  

Держаудитслужби в 

Миколаївській області 

№ 25 від  

15.06.2021 року 
Обліково-фінансовий 

факультет кафедра обліку і 

оподаткування, кафедра 

фінансів, банківської справи 

та страхування 

30 

 

Договір про 

співпрацю  

 

 

Шевченківська сільська рада 

№ 23 від 

08.06.2021 року 
Обліково-фінансовий 

факультет  

 

 

31 
Договір про 

проведення 

Приватне сільськогосподарське 

підприємство 

№ 24 від 

08.06.2021 року 
Обліково-фінансовий 

факультет кафедра обліку і 



 

 

Декан обліково-фінансового  

факультету                                                                                                                           О.М. Вишневська 

 

 

 

 

 

 

 

 

спільної 

освітньо-

виробничої 

діяльності 

«АГРОФІРМА «РОДНІЧОК» 

 
оподаткування, кафедра 

фінансів, банківської справи 

та страхування 

32 

Договір про 

співробіт-

ництво 

Південний офіс Держаудитслужби № 109 від 

20.09.2021 року 
Обліково-фінансовий 

факультет 

33 
Договір про 

співпрацю 

Нечаянська сільська рада від 04.10.2021 

року 
Обліково-фінансовий 

факультет  

34 

Договір про 

спільну 

освітньо-

наукову 

діяльність 

Черкаський національний 

університет імени Богдана 

Хмельницького 

від 11.10.2021 

року 
Обліково-фінансовий 

факультет 

35 

Договір про 

проведення 

спільної 

освітньо-

виробничої 

діяльності 

(практичної 

підготовки 

здобувачів 

вищої освіти) 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю 

сільськогосподарське 

підприємство «НІБУЛОН» 

від 01.12.2021 

року 
Обліково-фінансовий 

факультет 


