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ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та ступеня доктора наук у  

Львівському торговельно-економічному університеті 

Положення СУЯ - 2022 



 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та ступеня доктора наук у Львівському торговельно-

економічному університеті (далі – Положення) визначає порядок підготовки 

здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та четвертому  

(науковому) рівнях вищої освіти з метою здобуття ступенів доктора філософії та 

доктора наук відповідно (далі – здобувачі) у Львівському торговельно-

економічному університеті (далі – Університет). 

1.2. Основною формою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії на 

третьому рівні вищої освіти є аспірантура. Основною формою підготовки 

здобувачів ступеня доктора наук на четвертому рівні вищої освіти є докторантура. 

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та ступеня доктора 

наук в Університеті здійснюється відповідно до таких нормативних документів: 

Конституції України, Закону України “Про вищу освіту” № 1556-VII від 

01.07.2014 р. (в редакції від 25.01.2022 р.); Закону України “Про наукову і 

науково-технічну діяльність” № 848-VIII від 26.11.2015 р., Закону України “Про 

відпустки” № 504/96-ВР від 15.11.1996 р.; Постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 р. № 1187 “Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти” (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 24.03.2021 р. № 365); Постанови Кабінету Міністрів України від 

23.11.2011 р. № 1341 “Про затвердження Національної рамки кваліфікацій” (із 

змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету Міністрів України № 509 від 

12.06.2019 р., № 519 від 25.06.2020 р.); Порядку підготовки здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах 

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

23.03.2016 р. № 261 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

03.04.2019 р. № 283); Постанови Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 

167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”;  

Наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 р. № 1151 “Про 

особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 29.11.2015 р. № 266;  Постанови Кабінету 

Міністрів України від 29.04.2015 р. № 266 “Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти” (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2021 р.); 

Постанови Кабінету Міністрів України від 12.01.2022 р. № 44 “Про затвердження  
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Порядку присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії”; Наказу МОН України від 11.07.2019 р. 

№ 977 “Про затвердження Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”; Наказу Міністерства 

розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021 р. 

№ 610 “Про затвердження Професійного стандарту на групу професій “Викладачі 

закладів вищої освіти”; Положень Університету “Положення про організацію 

освітнього процесу в аспірантурі для підготовки здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня вищої освіти у Львівському торговельно-економічному 

університеті”, “Про академічну мобільність здобувачів вищої освіти у 

Львівському торговельно-економічному університеті”; “Про навчання студентів 

та стажування (наукове стажування) аспірантів, докторантів, науково-

педагогічних працівників Львівського торговельно-економічного університету у 

провідних закладах вищої освіти та наукових установах за кордоном”, Статуту 

Університету. 

1.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії  

здійснюється в аспірантурі  Університету за очною або заочною формою навчання 

за освітньо-науковими програмами: 051 “Економіка”, 071 “Облік і 

оподаткування”, 076 “Підприємництво, торгівля та біржова діяльність”,  292  

“Міжнародні економічні відносини”. 

1.4. Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється в докторантурі 

Університету за очною (денною) формою навчання або шляхом самостійної 

підготовки наукових досягнень до захисту за освітньо-науковими програмами: 

051 “Економіка” та 071 “Облік і оподаткування”.  

1.5.  Підготовка осіб в аспірантурі здійснюється:   

а) для громадян України:  

 за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору). 

б) для іноземців та осіб без громадянства:   

 за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах договору); 

 на підставі міжнародних договорів України та/або міжнародних програм 

обміну чи академічної мобільності здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня. 

1.6. Провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) 

рівні вищої освіти здійснюється Університетом на основі відповідної ліцензії. На 

четвертому( науковому) рівні вищої освіти підготовка докторів наук здійснюється 

без отримання ліцензії. У разі підготовки докторів філософії за освітньо- 

науковою програмою, узгодженою на основі договору про співпрацю між 

Університетом і науковою установою, освітня складова забезпечується  
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Університетом згідно з індивідуальним навчальним планом, а забезпечення 

проведення наукових досліджень, згідно з індивідуальним планом наукової 

роботи, здійснюється науковою установою або Університетом разом з науковою 

установою.  

1.7. Кількість здобувачів ступеня доктора філософії в Університеті 

визначається з урахуванням дотримання ліцензійних вимог МОН України та 

обсягу, зазначеного в ліцензії Університету, за якою він провадить освітню 

діяльність, можливостей кадрового забезпечення освітнього процесу та 

кваліфікованого наукового керівництва, а також задоволення освітніх потреб 

здобувачів відповідних рівнів вищої освіти.  

1.8. Науково-методичне забезпечення та організацію діяльності аспірантури і 

докторантури здійснює вчена  рада Університету. Координацію діяльності  

структурних підрозділів, які здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти 

ступенів доктора філософії та доктора наук, здійснює науковий відділ 

Університету. Для врегулювання відносин між здобувачем ступеня доктора 

філософії або ступеня доктора наук та Університетом укладається договір 

(Додатки 1 і 2).          

1.9. Вступ до аспірантури та докторантури здійснюється на конкурсній 

основі відповідно до Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових установах), 

Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти, затверджених МОН, цього 

Положення та правил прийому до Університету. Правила прийому до 

Університету, зокрема, щодо прийому до аспірантури та докторантури, 

затверджує вчена рада Університету на основі Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти та у встановлені строки оприлюднює їх на офіційному веб-

сайті Університету.  

1.10. Правила прийому до Університету діють протягом року і визначають, 

зокрема: 

 порядок, перелік і строки подання документів для вступу до аспірантури та 

докторантури Університету; 

 зміст, форму і строки вступних випробувань для конкурсного відбору 

вступників до аспірантури та докторантури за кожною освітньо-науковою 

програмою. 

1.11. Нормативний термін підготовки доктора філософії в аспірантурі 

становить чотири роки, а доктора наук у докторантурі – два роки. 

1.12. Підготовка в аспірантурі передбачає виконання особою відповідної 

освітньо-наукової програми  Університету, проведення оригінального власного 

наукового дослідження та захист його результатів у спеціалізованій вченій раді. 
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1.13. Здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук проводять 

наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому  

визначаються зміст, терміни виконання та обсяг наукових робіт, а також 

запланований строк захисту дисертації протягом періоду підготовки в аспірантурі 

або докторантурі. Індивідуальний план наукової роботи погоджується здобувачем 

з його науковим керівником (науковим консультантом) та затверджується вченою 

радою Університету протягом двох місяців з дня зарахування здобувача до 

аспірантури або докторантури.  

1.14. Підготовка в аспірантурі та докторантурі завершується наданням 

висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів 

дисертації. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради. 

1.15. Вчена рада Університету має право подати до Національного агентства 

із забезпечення якості вищої освіти документи для затвердження спеціалізованої 

вченої ради з метою проведення захисту дисертаційної роботи.  

1.16. Здобувач ступеня доктора філософії або ступеня доктора наук, який 

захистив дисертаційну роботу до закінчення строку підготовки в аспірантурі або 

докторантурі, має право за власною заявою бути відрахованим з аспірантури або 

докторантури Університету.    

 

2. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ВСТУПУ ДО АСПІРАНТУРИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

2.1. До аспірантури на конкурсній основі приймаються особи, які здобули 

ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). До вступних 

випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу 

документи згідно з правилами прийому до Університету.   

2.2. Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження 

вступних випробувань до аспірантури у зв’язку з неподанням у встановлений 

строк документів, визначених правилами прийому, та з інших причин згідно з 

Правилами прийому до Університету. Перелік документів, необхідних для вступу 

до аспірантури, повинен включати: 

 заяву вступника; 

 копію диплома магістра (спеціаліста) із зазначенням здобутої 

спеціальності (кваліфікації) та копію додатку до нього.  

2.3. У правилах прийому до Університету може бути визначено додатковий 

перелік документів, обов’язкових для допуску до вступних випробувань. Особа, 

яка подає для вступу до аспірантури диплом, що виданий іноземним вищим 

навчальним закладом, допускається до вступних випробувань нарівні з іншими 

особами. Зарахування такого вступника здійснюється в разі успішного складення  

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та ступеня доктора наук у  

Львівському торговельно-економічному університеті 

Положення СУЯ - 2022 



ним вступних випробувань та прийняття вченою радою Університету рішення про 

визнання його диплома. 

2.4. Вступні випробування до аспірантури Університету складаються з: 

 вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти 

магістра з відповідної спеціальності); 

 вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив 

свій рівень знання, зокрема, англійської мови, дійсним сертифікатом 

International English Language Testing System, сертифікатом TOEFL або 

сертифікатом Сambridge English Language Assessment, звільняється від складення 

вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу 

зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з 

іноземної мови з найвищим балом.  

2.5. Особи, які вступають до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності) 

ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), допускаються до 

вступних іспитів за умови успішного складання вступного випробування з 

фахових дисциплін, визначених кафедрою Університету, котра відповідає за 

відповідну освітньо-наукову програму.  

Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури з іншої 

галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра 

(спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування. 

2.6. Вага бала з кожного вступного випробування під час підрахування 

результатів конкурсу визначається в правилах прийому до Університету. 

Результати вступних випробувань до аспірантури дійсні для вступу до 

Університету  протягом одного календарного року.   

2.7. Вступні випробування для осіб з особливими освітніми потребами 

проводяться з урахуванням особливих освітніх потреб, зазначених у заяві 

вступника, та рекомендацій медико-соціальної експертизи. Така особа до 

основних документів подає до приймальної комісії документ про її визнання 

органами медико-соціальної експертизи особою з інвалідністю.   

2.8. Вступні випробування до аспірантури проводяться предметними 

комісіями, до складу яких входить, як правило, три-п’ять осіб, які призначаються 

наказом ректора Університету. До складу предметних комісій включаються 

доктори філософії (кандидати наук) та доктори наук, які проводять наукові 

дослідження за відповідною спеціальністю та відповідають за виконання 

відповідної освітньо-наукової програми. До складу предметних комісій можуть 

бути призначені також представники інших закладів вищої освіти (наукових 

установ), з якими укладено договори про ведення спільної наукової діяльності  
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 та/або про спільне керівництво дослідженнями здобувачів ступеня доктора 

філософії та/або про спільне виконання освітньо-наукової програми або з якими 

здійснюється підготовка докторів філософії за спільною освітньо-науковою 

програмою, узгодженою між Університетом і науковою установою. До складу 

предметної комісії з іноземної мови можуть включатися також особи, які не мають 

наукового ступеня і вченого звання, але вільно володіють відповідною іноземною 

мовою, мають актуальні сертифікати авторитетних міжнародних організацій 

(IELTS, TOEFL, тощо) і за рішенням вченої ради Університету можуть 

кваліфіковано оцінити рівень знань відповідної іноземної мови вступником. 

2.9. За результатами проведення вступних випробувань до аспірантури 

приймальна комісія приймає рішення щодо кожного вступника за процедурою, 

визначеною правилами прийому до Університету. Рішення приймальної комісії 

про зарахування до аспірантури затверджується наказом ректора Університету, 

який оприлюднюється в установленому порядку.         

 

3. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА 

ФІЛОСОФІЇ В АСПІРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ  

3.1. Здобувачеві ступеня доктора філософії одночасно з його зарахуванням 

відповідним наказом ректора Університету призначається науковий керівник з 

числа науково-педагогічних працівників з науковим ступенем. Науковий керівник 

здійснює наукове керівництво роботою здобувача ступеня доктора філософії над 

дисертацією, надає консультації щодо змісту і методології його наукових 

досліджень, контролює виконання індивідуального плану наукової роботи та 

індивідуального навчального плану здобувача ступеня доктора філософії і 

відповідає перед вченою радою Університету за належне та своєчасне виконання 

обов’язків наукового керівника. Рішенням вченої ради Університету здобувачеві 

ступеня доктора філософії може бути призначено два наукових керівники з 

відповідним розподілом годин навчального  навантаження та обов’язків між 

ними.    

3.2. Науковий керівник, який є доктором наук, може здійснювати одночасне 

наукове керівництво (консультування), як правило, не більше п’яти здобувачів 

наукових ступенів, включаючи тих, котрі здобувають науковий ступінь доктора 

наук. Науковий керівник, який має ступінь доктора філософії, може здійснювати 

одночасне наукове керівництво роботою над дисертаціями, як правило, не більше 

трьох здобувачів наукового ступеня доктора філософії. На здійснення наукового 

керівництва роботою одного здобувача ступеня доктора філософії науковому  

 

 
 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

Про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та ступеня доктора наук у  

Львівському торговельно-економічному університеті 

Положення СУЯ - 2022 



 керівникові відводиться щороку 50 академічних годин навчального 

навантаження.  У випадку призначення здобувачеві ступеня доктора філософії 

двох наукових керівників, щорічне навчальне навантаження розподіляється між 

ними порівну. 

3.3. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в 

аспірантурі здійснюється за освітньо-науковою програмою та навчальним планом, 

що затверджуються вченою радою Університету для кожної спеціальності. 

Протягом строку навчання в аспірантурі здобувач ступеня доктора філософії  

зобов’язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема, здобути 

теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для 

продукування нових ідей, розв’язання комплексних проблем у галузі професійної  

та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та 

педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати 

якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та 

захистити дисертацію.  

3.4. Освітньо-наукова програма та навчальний план аспірантури є основою 

для формування двох складових підготовки здобувача ступеня доктора 

філософії – освітньої і наукової, у вигляді індивідуального навчального плану 

(Додаток 3) та індивідуального плану наукової роботи (Додаток 4), які 

погоджують перший проректор, гарант освітньо-наукової програми, науковий 

керівник і вчена рада Університету протягом двох місяців з дня зарахування 

здобувача до аспірантури.    

3.5. Навчальний план аспірантури повинен містити інформацію про перелік 

та обсяг навчальних дисциплін у обсязі 30-60 кредитів Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ЄКТС) відповідно до стандарту 

вищої освіти, послідовність їх вивчення, форми проведення навчальних занять та 

їх обсяг, графік навчального процесу, форми поточного і підсумкового контролю.  

3.6. Індивідуальний навчальний план здобувача ступеня доктора філософії 

повинен містити перелік дисциплін за вибором здобувача в обсязі, що становить 

не менш як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС. Вивчення вибіркових 

дисциплін передбачено протягом 1 (2 семестр) і 2 (1 семестр) років навчання. 

Здобувачі мають право вільно обрати 4 навчальні дисципліни (по 4 кредити ЄКТС 

кожна) із Каталогу вибіркових дисциплін. Для цього здобувачі на 1 курсі 

протягом 2 місяців з дня зарахування самостійно реєструються на всі 4 вибіркові 

дисципліни шляхом заповнення спеціальної електронної форми на офіційному 

веб-сайті Університету. При цьому вони мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти і які пов’язані з 

тематикою дисертаційного дослідження, за погодженням із своїм науковим 

керівником.  
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 Якщо на вивчення вибіркової навчальної дисципліни зареєструвалося менше 

необхідної кількості здобувачів  (менше 3 осіб), то така дисципліна вважаються 

необраною, а здобувачам пропонується ознайомитись з переліком обраних 

дисциплін (зокрема, і з інших освітніх програм) і здійснити повторний вибір. 

Обмеження, передбачені цим пунктом, не поширюються на ті випадки, коли 

певну дисципліну обрали всі здобувачі малокомплектної групи.   

3.7. Засвоєння здобувачем ступеня доктора філософії навчальних дисциплін 

може відбуватися на базі Університету, до якого зарахований здобувач, а також в 

рамках реалізації права на академічну мобільність – на базі інших закладів вищої 

освіти (наукових установ). Усі здобувачі  незалежно від форми навчання 

зобов’язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та 

підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом 

здобувача вищої освіти ступеня доктора філософії та відповідною освітньо-

науковою програмою Університету. Невідвідування здобувачем аудиторних 

занять та форм контролю без поважних причин є підставою для його відрахування 

з Університету.           

3.8. Успішне виконання здобувачем вищої освіти ступеня доктора філософії 

освітньої компоненти освітньо-наукової програми Університету має включати не 

менше чотирьох складових, що передбачають набуття наступних 

компетентностей відповідно до Національної рамки кваліфікацій: 

 здобуття глибинних знань із спеціальності (групи спеціальностей), за якою 

(якими) здобувач проводить дослідження, зокрема, засвоєння основних 

концепцій, розуміння теоретичних і практичних проблем, історії розвитку та 

сучасного стану наукових знань за обраною спеціальністю, оволодіння 

термінологією з досліджуваного наукового напряму в обсязі кредитів ЄКТС 

відповідно до стандарту вищої освіти; 

 оволодіння загальнонауковими (філософськими) компетентностями, 

спрямованими на формування системного наукового світогляду, професійної 

етики та загального культурного кругозору в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до 

стандарту вищої освіти; 

 набуття універсальних навичок дослідника, зокрема, усної та письмової 

презентації результатів власного наукового дослідження українською мовою, 

застосування сучасних інформаційних технологій у науковій діяльності, 

організації та проведення навчальних занять, управління науковими проєктами 

та/або складення пропозицій щодо фінансування наукових досліджень, реєстрації 

прав інтелектуальної власності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту 

вищої освіти; 

 здобуття мовних компетентностей, достатніх для представлення та 

обговорення результатів своєї наукової роботи іноземною мовою (англійською  
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 або іншою відповідно до специфіки спеціальності) в усній та письмовій формі, а 

також для повного розуміння іншомовних наукових текстів з відповідної 

спеціальності в обсязі кредитів ЄКТС відповідно до стандарту вищої освіти; 

 здобувач, який підтвердив рівень свого знання іноземної мови, наприклад, 

англійської, дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English 

Language Testing System, сертифікатом Сambridge English Language Assessment на 

рівні С1 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти, має право на 

зарахування відповідних кредитів, передбачених освітньо-науковою програмою 

аспірантури, як таких, що виконані у повну обсязі. 

3.9. Здобувач ступеня доктора філософії має право змінювати свій 

індивідуальний навчальний план за погодженням із своїм науковим керівником. У 

разі необхідності внесення змін до вже затвердженого рішенням вченої ради 

Університету індивідуального навчального плану здобувача, науковий керівник 

пропонує розгляд відповідного питання на найближчому (у разі необхідності – 

позачерговому) засіданні кафедри. Після позитивного розгляду на засіданні 

кафедри за поданням завідувача кафедри на ім’я проректора з наукової роботи, 

питання розглядається на засіданні вченої ради Університету.  У разі наявності 

підстав для відмови в ухваленні рішення про затвердження змін до 

індивідуального навчального плану здобувача під час розгляду питання на 

засіданні кафедри / вченої ради Університету, ухвалюється рішення про 

доопрацювання питання і матеріали повертаються на кафедру, яка відповідає за 

підготовку здобувача. Після доопрацювання питання повторно виноситься на 

розгляд.  Затверджені зміни вносяться до відповідного розділу індивідуального 

навчального плану здобувача. Відповідальність за внесення змін до 

індивідуального навчального плану здобувача покладається на наукового 

керівника.    

3.10. Зміст наукової складової освітньо-наукової програми оформляється у 

вигляді індивідуального плану наукової роботи здобувача вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня. Індивідуальний  план наукової роботи визначає зміст, 

строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк 

проведення попередньої експертизи дисертації. Індивідуальний план наукової 

роботи є обов’язковим до виконання здобувачем ступеня доктора філософії і є 

основою для оцінювання успішності запланованої наукової роботи.   
  

3.11. Здобувач ступеня доктора філософії двічі на рік звітує про хід 

виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри й 

щорічно подає завідувачу аспірантури і докторантури затверджений науковим 

керівником звіт про його виконання (Додаток 5). 
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 3.12. Невиконання індивідуального плану наукової роботи або порушення 

строків його виконання без поважних причин може бути підставою для ухвалення 

вченою радою рішення про відрахування здобувача з Університету.  

 3.13. Невід’ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури є 

підготовка та публікація здобувачем наукових статей у фахових наукових 

виданнях, журналах, включених до рекомендованих МОН України міжнародних 

наукометричних баз та публікація матеріалів доповідей/тез за результатами участі  

у міжнародних та/або всеукраїнських науково-практичних конференціях.  

3.14. Наукова складова освітньо-наукової програми передбачає проведення 

власного наукового дослідження під керівництвом одного або двох наукових 

керівників та оформлення його результатів у вигляді дисертації. Дисертація на 

здобуття ступеня доктора філософії є самостійним розгорнутим дослідженням, що 

пропонує розв’язання актуального наукового завдання в певній галузі знань або 

на межі кількох галузей, результати якого становлять оригінальний внесок у суму 

знань відповідної галузі (галузей) та оприлюднені у відповідних публікаціях.  

3.15. Особи, які професійно провадять науково-педагогічну діяльність в 

Університеті, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою в Університеті без переривання трудової діяльності або під час 

перебування у творчій відпустці. Такі особи прикріплюються строком до п’яти 

років до Університету. Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-

наукової програми та навчального плану аспірантури Університету згідно із 

затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом, 

індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист 

дисертації у спеціалізованій вченій раді. Правила та процедури прикріплення до 

Університету визначаються  вченою радою Університету.   

3.16. Особи, прикріплені до Університету з метою здобуття вищої освіти 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою, мають всі права і обов’язки, що і 

особи, котрі в ній навчаються.  

3.17. У разі звільнення з роботи особа втрачає право здобувати вищу освіту 

ступеня доктора філософії поза аспірантурою Університету та має право: 

 продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза 

аспірантурою у іншому закладі вищої освіти (науковій установі), до якого особа 

зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови 

прийняття відповідного рішення таким закладом вищої освіти (науковою 

установою); 

 вступити до аспірантури Університету для здобуття відповідного ступеня 

за очною (денною) або заочною формою навчання і зарахування їй відповідних 

кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою. 
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 3.18. Переведення здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на 

наступний рік навчання або відрахування з аспірантури здійснюється наказом 

ректора Університету за результатами розгляду звітів здобувачів, заслуховування 

пропозицій наукових керівників і за результатами обговорення цього питання на 

вченій раді Університету.  

3.19. Індивідуальний навчальний план та індивідуальний план наукової 

роботи здобувача зберігаються у науковому відділі Університету впродовж усього 

терміну навчання здобувача.     

3.20. Атестація здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

здійснюється спеціалізованою вченою радою на підставі публічного захисту 

наукових досягнень у формі дисертації. Стан готовності дисертації здобувача до 

захисту визначається науковим керівником (або консенсусним рішенням двох 

керівників). Обов’язковою умовою допуску до захисту є успішне виконання 

здобувачем його індивідуального навчального плану, індивідуального плану 

наукової роботи та позитивний висновок фахового семінару, на якому здобувач 

доповів основні положення дисертації.  

  

4. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ ДЛЯ 

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ  

 

4.1. Практична підготовка у формі педагогічної практики здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії регламентується відповідно до Постанови КМУ 

від 23.03. 2016 р. № 261 “Про затвердження  Порядку підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних 

закладах (наукових установах)” (зі змінами) та Постанови КМУ від 03.04.2019 р. 

№ 283 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 

березня 2016 р. № 261”, згідно з якими розглядається як один із важливих 

компонентів програми підготовки науково-педагогічних та наукових кадрів вищої 

кваліфікації.  

4.2. Порядок проведення педагогічної практики регламентується Типовою 

програмою педагогічної практики здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня Львівського торговельно-економічного університету, 

затвердженою вченою радою Університету. Базою для проведення педагогічної 

практики є кафедри Університету та його структурні підрозділи. Метою практики 

є забезпечення формування професійно-педагогічних вмінь, навичок та 

компетентностей майбутніх докторів філософії (PhD) проводити викладацьку 

роботу у закладах вищої освіти за обраною освітньо-науковою програмою 

підготовки.           
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 4.3. Здобувачі можуть проходити практику на кафедрі Університету, котра 

відповідає за їх підготовку, у інших закладах вищої освіти в Україні та за 

кордоном, у Інститутах НАН України, які проводять педагогічну діяльність та  

мають наукові здобутки у сферах наукових досліджень здобувачів (за наявності 

відповідних договорів між установами).   

4.4. Бажання здобувача проходити педагогічну практику за межами 

Університету   повинно бути обґрунтовано заявою на ім’я завідувача кафедри, до 

якої додається лист з відповідної установи зі згодою прийняти здобувача для 

проходження практики. Зміна бази практики можлива лише з поважних причин і 

лише до початку практики. Рішення про можливість зміни місця проведення 

практики приймає завідувач кафедри та погоджує його з гарантом освітньо-

наукової програми на якій навчається здобувач та науковим керівником 

дисертаційної роботи здобувача. Самостійно змінювати місце практики здобувач 

не має права. У разі самостійної зміни місця практики, нез’явлення до місця 

практики без поважних причин вважається, що здобувач не виконав програму 

практики.    

4.5. Відповідно до навчального плану і графіку навчального процесу  

здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня практика планується 

в 4-му семестрі (протягом семестру) у обсязі 180 академічних годин (6,0 кредитів 

ЄКТС). До практики допускаються здобувачі 2-го року навчання, які успішно 

виконали індивідуальний навчальний план за 3-й семестр та рішенням кафедри, 

яка відповідає за виконання відповідної освітньо-наукової програми,  допущені до 

проходження практики. Проходження практики відбувається тільки після 

успішного засвоєння здобувачами та складання іспиту з обов’язкової дисципліни 

“Педагогічна майстерність у вищій школі” та дисциплін професійної підготовки 

навчального плану відповідної освітньо-наукової програми. 

4.6. Підготовка, керівництво і організація практики здійснюється спільно 

науковими керівниками дисертаційних робіт здобувачів та  керівниками – 

викладачами кафедри, котра відповідає за підготовку здобувачів за певною 

освітньо-науковою програмою. Керівник практики від кафедри повинен володіти 

науковим ступенем доктора або кандидата наук (доктора філософії) та вченим 

званням професора або доцента. Педагогічна практика відображається у 

індивідуальному навчальному плані здобувача в рамках практичної півдготовки. 

4.7. Результатом практики має стати аналіз всіх сторін навчального процесу: 

опрацювання науково-інформаційних та методичних джерел, розробка опорного 

конспекту лекцій, застосування активних методів викладання, перевірки та 

оцінювання знань студентів, дослідження виховної ролі навчального процесу. Звіт 

про проходження педагогічної практики разом з іншими документами  
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 (календарний план, методичні вказівки, індивідуальне завдання), подається 

здобувачем на рецензування безпосередньому керівнику практики від кафедри у  

термін, який визначається кафедрою та регламентується нормативними й 

методичними документами  організації щодо проведення практики (як правило, 

не пізніше ніж через 3 дні після закінчення практики).  

4.8. Педагогічна практика може бути зарахована здобувачеві без її 

проходження під час навчання поза аспірантурою, якщо здобувач працює на 

посадах асистента, викладача кафедри Університету та має достатній досвід з 

навчально-методичної роботи, що підтверджується відповідними документами. У 

цьому разі кафедра надає витяг із засідання кафедри про відповідність навчально-

методичної роботи здобувача на кафедрі до вимог програми проходження 

педагогічної практики.    

 

5. ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ СТУПЕНЯ  ДОКТОРА 

НАУК В ДОКТОРАНТУРІ УНІВЕРСИТЕТУ  
 

5.1. З метою завершення роботи над науковими дослідженнями та 

оформлення їх результатів та/або для підготовки публікацій до захисту для 

здобуття ступеня доктора наук особа має право вступити до докторантури 

Університету. Протягом строку перебування в докторантурі докторант 

зобов’язаний захистити результати своїх наукових досягнень у вигляді дисертації 

або опублікованої монографії, або наукової доповіді за сукупністю статей, 

опублікованих у вітчизняних і міжнародних рецензованих фахових виданнях, 

перелік яких затверджується МОН, у спеціалізованій вченій раді. Здобувач 

ступеня доктора наук у дисертації (монографії, сукупності наукових робіт) 

повинен представити узагальнення самостійних досліджень стосовно актуальної 

наукової проблеми (групи проблем) у межах однієї або кількох галузей знань, 

результати яких забезпечують розв’язання важливої теоретичної або прикладної 

проблеми, мають загальнонаціональне або світове значення, є достовірними та 

пройшли широку апробацію. Перебування в докторантурі не є обов’язковою 

умовою для подання наукових досягнень до спеціалізованої вченої ради та 

подальшого їх публічного захисту для здобуття ступеня доктора наук.  

5.2. Докторантура з відповідної спеціальності відкривається за рішенням 

вченої ради Університету, що затверджується наказом ректора Університету, за 

умови наявності трьох штатних працівників - докторів наук, які мають наукову 

кваліфікацію, що відповідає цій спеціальності. Кваліфікація особи, що відповідає 

спеціальності, з якої відкрито докторантуру, визначається за такими критеріями: 
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  наявність у особи документа про присудження ступеня доктора наук з 

відповідної галузі знань (науки) та/або спеціальності або присвоєння вченого 

звання професора за відповідною кафедрою (спеціальністю); 

 наявність за останні п'ять років не менше п'яти наукових публікацій, до 

яких зараховуються: 

 не менше двох статей у періодичних виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus або Web of Science Core Collection; 

 статті у наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових 

видань України категорій “А” і “Б”;  

 монографії або їх розділи; 

 патент на винахід (за наявності); 

 участь у: 

 підготовці наукових кадрів, що підтверджується видачею здобувачеві 

документа про присудження відповідного наукового ступеня; 

 міжнародних наукових проектах або залучення до міжнародної 

експертизи; 

 атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена 

спеціалізованої вченої ради, або члена експертної ради з питань проведення 

експертизи дисертацій. 

5.3. Прийом до докторантури або надання творчої відпустки здійснюється з 

урахуванням наукових, науково-технічних досягнень за обраною освітньо-

науковою програмою відповідно до встановлених вимог. До докторантури 

приймаються особи, які здобули науковий ступінь доктора філософії (кандидата 

наук), мають вагомі наукові здобутки та опубліковані праці з обраної освітньо-

наукової програми (зокрема публікації в міжнародних реферованих журналах, 

індексованих в рекомендованих МОН України  наукометричних базах, згідно з 

вимогами до рівня наукової кваліфікації осіб, які здобувають наукові ступені) і які 

мають наукові результати, що потребують завершення або оформлення у вигляді 

дисертації, монографії чи наукової доповіді за сукупністю статей.    

5.4. Для вступу до докторантури вступник не менше ніж за два місяці до 

вступу представляє на одній з кафедр (фаховому семінарі) Університету 

розгорнуту пропозицію, в якій міститься план дослідницької роботи та/або 

інформація про обсяг наукової роботи, необхідної для підготовки результатів 

проведених досліджень до захисту. Висновок засідання кафедри (фахового 

семінару) подається на розгляд вченої ради Університету. Перелік та термін 

подання документів, необхідних для вступу до докторантури визначається в 

правилах прийому до Університету. Перелік повинен включати, зокрема: 
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  письмову характеристику наукової діяльності вступника, складену 

доктором наук, який є штатним науково-педагогічним працівником Університету, 

із згодою бути науковим консультантом в разі його вступу до докторантури; 

 копію диплома доктора філософії або кандидата наук. 

5.5. Особа, яка подає для вступу до докторантури диплом, що виданий 

іноземним закладом вищої освіти, допускається до вступу нарівні з іншими 

вступниками. У разі позитивного рішення вченої ради Університету щодо 

зарахування такого вступника в докторантуру вчена рада одночасно приймає 

рішення про визнання його диплома. У разі відмови вчена рада Університету 

надає вступнику обґрунтоване пояснення причин такої відмови. 

5.6. Вчена рада Університету в місячний строк розглядає висновки кафедри 

(міжкафедрального або міжвузівського семінару) щодо кожного вступника і 

приймає рішення про його зарахування до докторантури та відповідно до наданої 

характеристики наукової діяльності вступника призначає докторанту наукового 

консультанта з числа штатних науково-педагогічних  Університету із ступенем 

доктора наук з відповідної спеціальності. Рішення вченої ради затверджується і 

оформляється наказом ректора Університету. На здійснення наукового 

консультування відводиться щороку 50 академічних годин навантаження на 

одного докторанта. Науковий консультант може здійснювати підготовку лише 

одного докторанта.  

5.7. Атестація докторанта здійснюється спеціалізованою вченою радою з 

відповідної спеціальності, яка функціонує в Університеті. Якщо в Університеті не 

функціонує спеціалізована вчена рада з відповідної спеціальності, атестацію 

докторанта може здійснювати спеціалізована вчена рада з відповідної 

спеціальності іншого закладу вищої освіти (наукової установи) за клопотанням 

Університету або за заявою докторанта. Докторант має право вибору 

спеціалізованої вченої ради. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

СТУПЕНЯ ДОКТОРА ФІЛОСОФІЇ ТА СТУПЕНЯ ДОКТОРА НАУК В 

УНІВЕРСИТЕТІ 

6.1. Здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук 

користуються всіма правами здобувачів вищої освіти, визначеними Законом 

України “Про вищу освіту”. З метою належного проведення наукових досліджень  

здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук також мають право 

на: 

  вільний доступ до всіх видів відкритої наукової інформації, наявної в 

Університеті, інших вищих навчальних закладах (наукових установах), бібліотеках і 

державних архівах України; 
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 отримання методичного і змістовного наукового консультування щодо 

власного дослідження від наукового керівника (консультанта), для здобувачів 

ступеня доктора філософії –  на чіткий розподіл обов’язків між науковими 

керівниками у разі призначення вченою радою Університету двох керівників; 

 безпечні та нешкідливі умови для проведення наукових досліджень, 

забезпечення належно обладнаним місцем для наукової роботи; 

 академічну мобільність, що реалізується відповідно до Положення про 

порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 р. № 579;  

 академічну та соціальну відпустку відповідно до законодавства. 

6.2. Здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук зобов’язані 

виконувати всі обов’язки здобувачів вищої освіти, визначені Законом України “Про 

вищу освіту”. З метою забезпечення належного проведення наукових досліджень 

здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук також зобов’язані: 

 дотримуватися принципів академічної доброчесності, морально-етичних 

норм і стандартів поведінки дослідників у відповідній галузі (професії), 

встановлених Університетом; 

 виконувати індивідуальний план наукової роботи та систематично звітувати 

про хід його виконання на засіданні кафедри, яка уповноважена для цього вченою 

радою Університету; 

подати до спеціалізованої вченої ради свої наукові досягнення у вигляді 

дисертації (для здобувачів ступеня доктора філософії) та у вигляді дисертації, або 

опублікованої монографії, або за сукупністю опублікованих у вітчизняних і 

міжнародних рецензованих фахових виданнях статей (для здобувачів ступеня 

доктора наук) у спеціалізованій вченій раді. 

 6.3. Покладення Університетом на здобувачів ступеня доктора філософії або 

ступеня доктора наук обов’язків, не пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-

наукової програми та з підготовкою дисертації (монографії, статей), забороняється.   

 6.4. Здобувачі ступеня доктора філософії та ступеня доктора наук мають право 

брати участь у конкурсах на отримання грантової підтримки наукових досліджень та 

стипендій, заснованих на честь видатних діячів науки, освіти, культури, громадських 

діячів, а також заснованих Президентом України, Кабінетом Міністрів України, 

державними чи недержавними органами, підприємствами, установами чи 

організаціями. 

 

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення здійснюються за наказом 

ректора Університету. 
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Додаток 1 

 Для фізичних осіб 

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги № 

м. Львів                                                                                       “      ” _______________ 2022 р. 

Львівський торговельно-економічний університет (далі – Заклад) в особі ректора професора 
Куцика Петра Олексійовича, який діє на підставі Статуту університету, та  
замовник освітньо-наукової послуги ___________________________________________________, 
                                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка замовляє освітньо-наукову послугу) 

(далі – Замовник) для здобувача вищої освіти___________________________________________, 
                                                                                                                         (прізвище, ім’я, по батькові) 

(далі – Здобувач), які надалі разом визначаються як Сторони уклали цей Договір про нижчевикладене: 

1. Предмет договору 

1.1. Предметом договору є фінансові зобов’язання Замовника щодо оплати освітньо-наукової послуги, яка 

надається Здобувачу Закладом, а саме: 

.        здобуття вищої освіти               .,          денна (очна)                                                                                    
             (освітня послуга)                                    (форма навчання) 
                                         4 роки  (2022-2026 навчальні роки)                                                                 
                                                (строк надання освітньої послуги) 

              доктор філософії             ,                       051 “Економіка” ОНП “Економіка”                                                  . 
     (ступінь вищої освіти)                               (назва спеціальності, освітньо-наукової програми) 

                                                                               240 кредитів ЄКТС                                                                                      
(обсяг навчального навантаження здобувача вищої освіти в кредитах Європейської кредитної трансферно-

накопичувальної системи) 

2.Обов’язки та права сторін 

2.1. Заклад зобов’язаний: 

2.1.1. Надати освітньо-наукову послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені 

державні стандарти надання освітньої послуги). 

2.1.2. На письмові запити Замовника інформувати його про перерахунки, пов’язані з: 

а) корегуванням плати за надання освітньо-наукової послуги; 

б) заборгованістю по пені, що виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати за надання освітньо-наукової 

послуги; 

в) поверненням Замовнику залишків від суми попередньої оплати за надання освітньо-наукової послуги у разі 

дострокового припинення цього договору. 

2.2. Заклад має право: 

2.2.1. Вимагати від Замовника своєчасно вносити плату за освітньо-наукову послугу в розмірах та в порядку, 

встановленим цим договором. 

2.2.2. Змінювати плату за надання освітньо-наукової послуги не частіше одного разу на рік і не більш як на 

офіційно визначений рівень інфляції за попередній календарний рік. 

2.3. Замовник зобов’язаний своєчасно вносити плату за освітньо-наукову послугу в розмірах та в порядку, 

встановлених цим договором. 

2.4. Замовник має право направляти Закладу письмові запити стосовно перерахунків, пов’язаних з: 

а) корегуванням плати за надання освітньо-наукової послуги; 

б) заборгованістю по пені, що виникла у зв’язку з порушенням термінів оплати за надання освітньо-наукової 

послуги; 

в) поверненням Замовнику залишків від суми попередньої оплати за надання освітньо-наукової послуги у разі 

дострокового припинення цього договору. 

3. Плата за надання освітніх послуг та порядок розрахунків 

3.1. Розмір плати за надання освітньо-наукової послуги у повному обсязі встановлюється в національній 

валюті. 

3.2. Вартість освітньо-наукової послуги за роками навчання становить: 

Перший (2022-2023) рік навчання                                                                  гривень                                       

                                                                               (сума цифрами і словами) 

Другий (2023-2024) рік навчання                                                                         гривень                   

                                                                             (сума цифрами і словами) 

Третій (2024-2025) рік навчання                                                                     гривень                   

                                                                             (сума цифрами і словами) 

Четвертий (2025-2026) рік навчання                                                             гривень                   

                                                                             (сума цифрами і словами) 

3.3. Замовник вносить плату щороку: за перший рік навчання – не пізніше третього дня після зарахування; за 

наступні роки навчання – не пізніше ніж за 15 (п’ятнадцять) днів до початку навчального семестру.  

3.4. Замовник здійснює оплату у готівковій або безготівковій формі за власним вибором. 

3.5. Днем здійснення оплати вважається: 



1) при готівковій формі оплати – день внесення грошей у касу Закладу; 

2) при безготівковій формі оплати – день зарахування коштів на поточний рахунок Закладу. 

3.6. Якщо отримана Закладом сума коштів перевищує розмір оплати за надання освітньо-наукової послуги за 

визначений період, різниця зараховується як оплата за наступний період надання освітньо-наукової послуги, а 

якщо сплачена сума є недостатньою – різниця кваліфікується як недоплата і повинна бути сплачена Замовником. 

3.7. У разі наявності боргу по пені, що нараховується згідно з пунктом 3 розділу 4 цього договору, Заклад 

вираховує зі сплаченої суми борг по пені, а залишок зараховує як оплату за надання освітньо-наукової послуги. 

3.8. У випадку надання Здобувачу академічної відпустки розмір оплати за надання освітньо-наукової послуги, 

після завершення її строку, встановлюється на рівні розміру оплати за надання освітньо-наукової послуги року 

навчання, з якого Здобувач продовжує навчання. 

3.9. У разі дострокового припинення (розірвання) цього договору кошти, що були внесені Замовником як плата за 

надання освітньо-наукової послуги за перший рік навчання – не повертаються (незалежно у якому періоді начального 

року було припинено договір). За другий рік навчання повернення коштів Замовнику може бути здійснено до початку 

навчального року, протягом п’яти банківських днів з моменту припинення договору, в обсязі оплати за наступні 

навчальні роки. Якщо припинення договору відбулось після початку другого навчального року – кошти не 

повертаються. 

3.10. Вартість послуги зазначена в пункті 3.2 даного договору не включає витрат пов’язані із захистом. 

 
4. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим договором Сторони несуть 

відповідальність згідно із законом та умовами цього договору. 

4.2. Сторони звільняються від відповідальності за порушення зобов’язань за цим договором, якщо 

порушення стали наслідком випадку або непереборної сили, зокрема: війни, військових дій, надзвичайного стану, 

блокади, пожежі, повені, землетрусу, актів та/або дій органів державної влади. При цьому термін виконання 

зобов’язань за цим договором подовжується на час дії зазначених обставин та їх наслідків. 

4.3. У випадку порушення Сторонами термінів/строків та порядку оплати за надання освітньо-наукової 

послуги (повернення оплати) на суми, які мають бути сплачені (повернуті), нараховується пеня за кожний день 

затримки оплати (повернення оплати) у розмірі 0,3% відсотків від суми, яка має бути сплачена (повернута). 

  

5. Строк дії договору, порядок внесення змін, умови припинення та інші умови 

5.1. Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє протягом усього періоду надання 

освітньо-наукової послуги або до дня повного виконання Сторонами зобов’язань за цим договором. 

5.2. Зміни та доповнення до цього договору вносяться за згодою Сторін шляхом підписання додатків, які є 

невід’ємною частиною цього договору. 

5.3. Договір припиняється (розривається): 

1) виконанням зобов’язань Сторонами; 

2) за згодою Сторін; 

3) у разі неможливості виконання Сторонами своїх зобов’язань у зв’язку з прийняттям нормативно-правових 

актів, що змінили умови, встановлені цим договором, і незгоди будь-якої із Сторін внести зміни до цього договору; 

4) у разі відрахування Здобувача з підстав інших, ніж вказані в підпунктах; 

5) у разі ліквідації юридичної особи – Замовника або Закладу, якщо не визначений правонаступник; 

6) у разі відрахування Здобувача із Закладу; 

7) у разі порушення п. 3 розділу 3 даного договору; 

8) за рішенням суду в разі порушення або невиконання однією із Сторін умов цього договору. 

5.4. Дія цього договору зупиняється у випадку надання Здобувачу академічної відпустки згідно із 

законодавством на весь строк такої відпустки. 

5.5. Договір складений українською мовою у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, один з 

яких передається Замовнику, а другий зберігається у Закладі. 

5.6. З усіх питань, що стосуються цього договору, але прямо не врегульовані його положеннями, Сторони 

керуються законодавством. 

6. Місцезнаходження та реквізити сторін 

 

Відомості про Здобувача: Відомості про Заклад 
________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи) 
 
Львівський торговельно-економічний 
університет 

________________________________________________ 
(адреса) 

ЄДРПОУ 01597980, ІПН 015979813066  
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10  
тел. 0322756550 
Поточний рахунок 
UA093006140000026005500224903  
в ПАТ “Креді Агріколь Банк”, МФО 300614  

________________________________________ 
(серія та номер паспорта, ким і коли виданий) 

________________________________________ 

________________________________________________ 
(номер телефону) 

 

_______________________ 
(підпис здобувача) 

Ректор                            П. О. Куцик 
 



Додаток 2  
Юридичні і фізичні особи 

ДОГОВІР про надання платної освітньої послуги № 
 

    м. Львів                                                                                                                           “     ”                             20      р. 

Львівський торговельно-економічний університет, що надалі іменується “Виконавець”, в особі ректора 

проф. Куцика Петра Олексійовича, який діє на підставі Статуту університету, та Хмельницький кооперативний 

торговельно-економічний інститут, що надалі іменується “Співзамовник”, в особі ректора проф. Телячого Юрія 

Васильовича, який діє на підставі Статуту, та громадянин (громадянка) –  

                                                                                 (прізвище ,ім’я, по-батькові) 

що надалі іменується “Замовник”,  надалі – Сторони, уклали даний Договір про таке: 

1. Предмет договору 

1.1. Виконавець бере на себе зобов’язання за рахунок коштів Замовника (аспіранта) та Співзамовника здійснити 

навчання Замовника                                                                             із                       

                             (прізвище, ім’я, по-батькові)                                            (денної/заочної) 

 форми навчання за спеціальністю            _______________________________                                                                                                  

                                                                                (назва спеціальності) 

Строк надання освітньо-наукової послуги з ___________  до  _____________. 

2. Обов’язки виконавця 

Виконавець зобов’язаний: 

2.1 Надати освітньо-наукову послугу на рівні стандартів вищої освіти (якщо законодавством передбачені 

державні стандарти надання освітньої послуги). 

2.2  Забезпечити вільний доступ до всіх видів відкритої інформації, наявної в Університеті. 

2.2. Забезпечити методичне та змістовне керівництво щодо власного дослідження Замовника науковим 

керівником. 

2.3. Університет гарантує якісну підготовку Замовника за спеціальністю, зберігаючи за собою право на 

розірвання договору та відрахування Замовника за грубе порушення правил внутрішнього розпорядку, 

вчинення протиправних дій, а також невиконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану 

наукової роботи без поважних причин. 

2.4. Забезпечити дотримання прав Замовника та Співзамовника. 

2.5. Інформувати  Замовника і Співзамовника про правила і вимоги щодо організації підготовки в аспірантурі, 

її якості та змісту, про права і обов’язки Замовника під час надання та отримання зазначеної послуги. 

2.6. У разі дострокового припинення дії Договору, незалежно від підстав для такого припинення у зв’язку з 

ненаданням Замовнику освітньої послуги, Університет повертає кошти, що були внесені Замовником та (або) 

Співзамовником як попередня плата за його підготовку понад термін поточного року та за поточний рік - у 

розмірі 50,0%, якщо Договір було розірвано протягом 10 днів від його початку. 

3. Обов’язки Замовника і Співзамовника 

3.1 Замовник зобов’язаний: 

3.1.1.  Виконувати вимоги чинного законодавства у сфері вищої освіти та внутрішніх нормативних документів 

Університету.  

3.1.2. Своєчасно вносити оплату за послугу в розмірах та протягом терміну, визначених цим Договором. 

3.1.3. Повідомляти Університет у письмовій формі про зміну адреси та інші зміни, що стосуються даного 

Договору. 

3.2. Співзамовник зобов’язаний: 

3.2.1. Своєчасно вносити оплату за послугу в розмірах і протягом терміну, визначених цим Договором. 

3.2.2. Повідомляти Університет у письмовій формі про зміну адреси та інші зміни, що стосуються даного 

Договору. 

3.3. Замовник протягом навчання в Університеті зобов’язаний: 

3.3.1. Дотримуватися усіх умов Положення про порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та ступеня доктора наук у Львівському торговельно-економічному університеті. 

3.3.2. Успішно виконувати вимоги індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової 

роботи. 

3.3.3. Дбайливо ставитись до майна Університету та нести матеріальну відповідальність за його псування. 

3.3.4. Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку Університету. 

4. Плата за надання освітніх послуг і порядок розрахунків 

4.1. Загальна вартість освітньо-наукової послуги за весь строк навчання становить:  
(сума цифрами та прописом) 

4.2. Вказана у п. 4.1 Договору вартість послуги сплачується: Замовником – 50 %, Співзамовником – 50 %.  

4.3. Плата за послугу здійснюється за кожний рік навчання (надання послуги) – до початку цього року. 

5. Відповідальність сторін за невиконання або неналежне виконання зобов’язань 
5.1.  За невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором сторони несуть відповідальність 

відповідно до чинного законодавства. 



5.2. За несвоєчасне здійснення плати за послугу Замовник та (або) Співзамовник сплачує Університету пеню у 

розмірі подвійної облікової ставки НБУ, що діяла протягом періоду, за який сплачується пеня, за кожний день 

такого прострочення. Крім пені, за порушення термінів оплати вартості послуги більше як на 10 днів, Замовник 

та (або) Співзамовник сплачує штрафні санкції у розмірі 10,0 % від несплаченої суми. 

5.3. У випадку неоплати за надання послуги протягом 30 днів від встановленого у Договорі строку, 

Університет має право в односторонньому порядку розірвати даний Договір. 

6. Припинення дії договору 

6.1 Дія Договору припиняється у таких випадках: 

6.1.1. За згодою сторін. 

6.1.2. Якщо виконання стороною Договору своїх зобов’язань є неможливим у зв’язку з прийняттям нормативно 

– правових актів, що змінили умови, встановлені Договором щодо надання послуги, і будь-яка із сторін не 

погоджується про внесення змін до нього. 

6.1.3. У разі відрахування Здобувача з Університету у випадку невиконання ним індивідуального плану. 

6.1.4. В інших випадках, передбачених чинним законодавством України. 

6.2. Дія Договору в частині оплати за надання послуги припиняється у разі надання академічної відпустки 

Здобувачу відповідно до чинного законодавства на весь строк такої відпустки. 

7. Прикінцеві положення 

7.1. Договір вступає в силу з моменту його підписання Сторонами і діє до повного закінчення строку навчання 

в аспірантурі. Якщо Договір переукладається з іншим Замовником чи Співзамовником, попередньо укладений 

Договір анулюється автоматично. 

7.2. Замовник, який навчається за даним Договором, стипендією не забезпечується. 

7.3. 3 усіх питань, що виникають і не передбачені даним Договором, Сторони керуються чинним законодавством 

України. 

7.4. Договір укладається у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

 

8. Адреси та реквізити сторін 
Замовник: __ __________________ 

   

________ _________________ 

          (прізвище, ім’я, по-батькові)  

Паспорт серія   ___________  ______ 

Виданий _ ________________________ 

“         ”                                                   

Ідентифікаційний код            

Адреса:      
 

 

Замовник   

(підпис) 

“         ”   

Виконавець:  

Львівський торговельно-економічний університет 

ЄДРПОУ 01597980, ІПН 015979813066  
м. Львів, вул. Туган-Барановського, 10  
тел. 0322756550 

Поточний рахунок 
UA093006140000026005500224903  
в ПАТ “Креді Агріколь Банк”, МФО 300614 

 

Ректор  

         (підпис) 

“       ”    

 

М. П.  

 Співзамовник:  

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут

 Адреса:  29000 м. Хмельницький, вул. Кам’янецька, 3,  

ЄДРПОУ  35805541 р/р 26007000005511 АТ “Укрексімбанк”  

м. Хмельницького, Код банку 322313 

тел. (0382) 79-55-68, факс 79-55-68 

Ректор 

                                             (підпис) 

“       ”    

М. П.  

 

 

 

 



Додаток 3  

 

ЦЕНТРАЛЬНА СПІЛКА СПОЖИВЧИХ ТОВАРИСТВ УКРАЇНИ 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН ЗДОБУВАЧА ВИЩОЇ 

ОСВІТИ  

 

Прізвище   _______________________________________________  

Ім’я _____________________________________________________  

По-батькові ______________________________________________  

Номер індивідуального навчального плану___________________________ 

Спеціальність   __________      

Освітньо-наукова програма __________            

Рівень вищої освіти    третій (освітньо-науковий)  

Ступінь вищої освіти  доктор філософії (PhD) 

Факультет/відділ       Науковий відділ 

Календарний термін навчання:  2 роки 

  

(дата початку навчання) 

 (дата закінчення навчання) 

 

Форма навчання__________    

Гарант освітньо-наукової програми                ___________   /                        / 

                                                                                   (підпис)               (прізвище, ініціали) 

Перший проректор   __________________ / Барна М. Ю. / 

                                              (підпис)                    (прізвище, ініціали) 

                          М.П. 
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ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.1. Цикл загальнонаукової підготовки 

             

             

1.2. Цикл дослідницької підготовки  

             

             

             

1.3. Цикл мовної підготовки та професійної комунікації 

             

             

1.4. Цикл спеціальної підготовки 

             

             

             

                          

_____________             / _______________ /          _________________           / _______________ /        _____________          /                            / 

 Підпис здобувача         Прізвище, ініціали             Підпис гаранта                 Прізвище, ініціали            Підпис завідувача        Прізвище, ініціали 

                                                                                    освітньо-наукової                                                         аспірантури  

                                                                                   програми                                                                         і докторантури   



СЕМЕСТР 2                                                                                                                                   НАВЧАЛЬНИЙ РІК   20   / 20   
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ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.2. Цикл дослідницької підготовки 

             

             

1.3. Цикл мовної підготовки та професійної комунікації 

             

             

             

1.4. Цикл спеціальної підготовки 

             

             

             

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

             

             

             

             

 

                         _____________             / _______________ /          _________________           / _______________ /        _____________          /                            / 

                       Підпис здобувача         Прізвище, ініціали             Підпис гаранта                 Прізвище, ініціали            Підпис завідувача     Прізвище, ініціали 

                                                                                                         освітньо-наукової                                                         аспірантури 

                                                                                                         програми                                                                        і докторантури   



СЕМЕСТР 3                                                                                                                                   НАВЧАЛЬНИЙ РІК   20   / 20   

НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ  
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ОБОВ'ЯЗКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ 

1.2. Цикл дослідницької підготовки 

             

             

             

             

1.4. Цикл спеціальної підготовки 

             

             

             

             

ДИСЦИПЛІНИ ЗА ВИБОРОМ ЗДОБУВАЧА 

             

             

             

             

 

                         _____________             / _______________ /          _________________           / _______________ /        _____________          /                            / 

                       Підпис здобувача         Прізвище, ініціали             Підпис гаранта                 Прізвище, ініціали            Підпис завідувача     Прізвище, ініціали 

                                                                                                         освітньо-наукової                                                         аспірантури 

                                                                                                         програми                                                                        і докторантури      

  



СЕМЕСТР 4                                                                                                                                  НАВЧАЛЬНИЙ РІК      20  /20 

 

ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА 

Вид 

підготовки 

Кількість 

кредитів 

ЄКТС 

Курс Яку роботу виконував 

Тривалість 

практики 

Прізвища, 

ініціали 

керівників 

практикою 

Оцінка за шкалою 

від до 
націо-

нальною 

100-

бальною 
ЄКТС 

Педагогічна 

практика 
6,0 2        

  

 

       Гарант освітньо-наукової 

       програми                                          __________  /                     /           _____________    /________________________/ 

                                                                                               (підпис)            (прізвище, ініціали)                     (підпис здобувача)                     (прізвище, ініціали здобувача)               

 



Визнання результатів навчання здобувача, отриманих у неформальній освіті 

Документ про визнання 

результатів навчання 

(сертифікат, посвідчення 

тощо) 

Період 

навчання 
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Назва програми навчання 
Організація (установа), що 

видали документ 

Результати навчання 

(присвоєна кваліфікація, 

тип набутих знань тощо) 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

        

Гарант освітньо-наукової 

          програми                                          __________  /                     /           _____________    /________________________/ 

                                                                                               (підпис)            (прізвище, ініціали)                          (підпис)                               ( прізвище, ініціали здобувача)               

 



Результати навчання, отримані здобувачем в інших закладах вищої освіти (за програмами обміну) 

 

______________________________             Семестр______________  Кількість тижнів у семестрі 

         (назва закладу-партнера)                   

№ 

з/п 
Назва навчальної дисципліни  
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1.           

2.           

3.           

 Разом (годин/кредитів)          

 

          Гарант освітньо-наукової 

          програми                                          __________  /                     /           _____________    /________________________/ 

                                                                                                   (підпис)            (прізвище, ініціали)                          (підпис)                               (прізвище, ініціали здобувача)               



Зміни до Індивідуального навчального плану здобувача                                                                                        

(затверджуються рішенням вченої ради Університету) 

 

№ 

зп 
Зміст змін 

Підстава (дата засідання Вченої 

ради Університету, номер 

протоколу) 

Примітка (семестр 

навч. року, інше) 

    

    

    

    

    

    

    

        

      Гарант освітньо-наукової 

       програми                                          __________  /                     /           _____________    /________________________/ 

                                                                                               (підпис)            (прізвище, ініціали)                          (підпис)                               ( прізвище, ініціали здобувача)               

 

 

 

 



Інформація щодо академічної та соціальної відпустки, стажування 

 

№             

зп 

Зміст інформації (період академічної 

відпустки / стажування тощо / 

продовження навчання після виходу з 

академічної відпустки /стажування) 

Підстава (номер 

документа, дата) 
Примітка 

    

    

    

    

    

    

    

 

Гарант освітньо-наукової 

          програми                                          __________  /                     /           _____________    /________________________/ 

                                                                                                    (підпис)            (прізвище, ініціали)                          (підпис)                               ( прізвище, ініціали здобувача)               

 

                                                                                     



Інформація 

щодо атестації, переведення на наступний рік навчання та відрахування 

 
За підсумками підготовки в аспірантурі Львівського торгвельно-економічного університету здобувача 

вищої освіти ступеня доктора філософії:------------------------------------------------------------------- 

                                                                                   ( Прізвище, ім’я, по-батькові) 

 

 

1. Атестовано за виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи 

протягом І року підготовки (____ __________ 20__р. - ____ _________ 20__р.), рішення кафедри «___» 

_____________ р., протокол №____.  

 

   _________________  /                      ________________                      ____________    /   ________________               
(Підпис завідувача кафедри)                (Прізвище та ініціали)             ( Підпис гаранта ОНП)     (Прізвище та ініціали)  

 

Переведено на 2 рік навчання наказом № ____ від «____»__________ 20 ____ р.   

  

2. Атестовано за виконання індивідуального навчального плану та індивідуального плану наукової роботи 

протягом ІІ року підготовки (____ __________ 20__р. - ____ _________ 20__р.), рішення кафедри «___» 

_____________ р., протокол №____.  

  

   _________________  /                      ________________                      ____________    /   ________________               
(Підпис завідувача кафедри)                (Прізвище та ініціали)             ( Підпис гаранта ОНП)     (Прізвище та ініціали)  

 

Переведено на 3 рік навчання наказом № ____ від «____»__________ 20 ____ р.   

    

3. Атестовано за виконання індивідуального плану наукової роботи протягом ІІІ року підготовки (____ 

__________ 20__р. - ____ _________ 20__р.), рішення кафедри «___» _____________ р., протокол №____.  

    

_________________  /                      ________________                      ____________    /   ________________               
(Підпис завідувача кафедри)                (Прізвище та ініціали)             ( Підпис гаранта ОНП)     (Прізвище та ініціали)  

 

Переведено на 4 рік навчання наказом № ____ від «____»__________ 20 ____ р.   

   

 

4. Атестовано за виконання індивідуального плану наукової роботи протягом ІV року підготовки (____ 

__________ 20__р. - ____ _________ 20__р.), рішення кафедри «___» _____________ р., протокол №____.  

    

_________________  /                      ________________                      ____________    /   ________________               
(Підпис завідувача кафедри)                (Прізвище та ініціали)             ( Підпис гаранта ОНП)     (Прізвище та ініціали) 
 

 

 

5. Відраховано наказом № ____ від «____»__________ 20 ____ р.   

 

Підстава/причина відрахування______________________________________________________  

_________________________________________________________________________________  

  

  

 

 

Гарант освітньо-наукової програми                                                                                                   
                                                                                                           __________          /         ______________  

                                                                                               (Підпис гаранта)         (Прізвище та ініціали)



Примітки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4  

 

ЛЬВІВСЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 
 

                                                                                     Затверджено на засіданні вченої ради Університету, 

                                                                      протокол №_____ від_____ 20__р. 

Голова вченої ради 

проф. П. О. Куцик 

________________  

                                                       

Індивідуальний план наукової роботи здобувача вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня  

 
--------------------------------------------------------------------------------------- 

(прізвище, ім’я, по батькові здобувача) 

 

 

Освітньо-наукова програма -----------------------                                 Кафедра ------------------------ 

 

Тема дисертації _________________________________________________________________________________________________ 
 

 
Зміст, обсяг наукової роботи Терміни виконання 

І рік 

Вибір теми, напряму та методів досліджень, формулювання мети та завдань дисертаційної роботи. Обговорення теми дисертаційної роботи на 

засіданні кафедри. Розроблення та узгодження з науковим керівником індивідуального плану наукової роботи, загального плану дисертаційної 

роботи. 

Жовтень 2022 р. 

Подання у науковий відділ індивідуального плану наукової роботи, розглянутого на засіданні кафедри та затвердженого вченою радою 

Університету. 
До 30 листопада 2022 р. 

Проведення літературного огляду за обраним напрямом дисертаційної роботи, обґрунтування актуальності досліджень та визначення новизни.  

Підготовка та подання до друку 1-2 статей у наукові фахові видання України, наукові періодичні видання інших держав  або у наукові видання, 

що включені до міжнародних наукометричних баз, участь у наукових семінарах та конференціях, опублікування  3  тез конференцій. 

Впродовж 2022-2023 

навчального року 

Написання І розділу дисертації - літературний огляд та аналіз існуючих поглядів та думок, що розвинулися в сучасній науці за обраним 

напрямом. Звітування про виконання індивідуального плану наукової роботи на засіданні кафедри за І рік навчання. Оформлення та подання 

звітних документів у науковий відділ. 

Вересень  2023 р. 



ІІ рік 

Завершення теоретичної частини та початок роботи над експериментальною частиною дисертаційної роботи, визначення основних етапів 

подальших досліджень, одержання аналітичних залежностей, розроблення робочого алгоритму математичної моделі, отримання вихідних даних 

для подальших досліджень тощо. Написання ІІ  розділу дисертаційної роботи. Підготовка та подання до друку 1-2 статей  у наукові фахові 

видання України, наукові періодичні видання інших держав  або у наукові видання, що включені до міжнародних наукометричних баз. Участь у 

наукових семінарах та конференціях, опублікування 3 тез конференцій. 

Впродовж 2023-2024 

навчального року  

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 

плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ Університету. 

Вересень  2024 р. 

 

ІІІ рік 

Завершення експериментальної частини дисертаційної роботи. Остаточне формулювання наукової новизни, практичної цінності та основних 

положень, які  виносяться на захист. Написання ІІІ розділу дисертаційної роботи. Підготовка та подання до друку 1-2 статей  у наукові фахові 

видання України, наукові періодичні видання інших держав  або у наукові видання, що включені до міжнародних наукометричних баз. Участь у 

наукових семінарах та конференціях, опублікування 3 тез конференцій. Впровадження одержаних результатів та отримання довідок про 

впровадження.  

Впродовж 2024-2025 

навчального року  

 

Доповідь на науковому семінарі кафедри про результати проведених досліджень за ІІІ рік навчання. Звітування про виконання індивідуального 

плану наукової роботи на засіданні кафедри. Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ Університету. 
Вересень 2025 р. 

IV рік 

Завершення роботи над дисертаційною роботою, остаточне оформлення усіх розділів та висновків.  Опублікування необхідної для захисту 

дисертації кількості статей (якщо у попередні роки навчання така кількість не була опублікована) у наукових фахових виданнях України, 

наукових періодичних виданнях інших держав та у наукових виданнях, що включені до міжнародних наукометричних баз. Участь у наукових 

семінарах та конференціях, опублікування 2 тез конференцій. Впровадження одержаних результатів та отримання довідок про впровадження. 

Впродовж 2025-2026 

навчального року 

Доповідь на фаховому семінарі (міжкафедральному фаховому семінарі) за матеріалами виконаної дисертаційної роботи. Квітень-травень 2026 р. 

Подання у науковий відділ висновку фахового семінару (міжкафедрального фахового семінару)  про наукову та практичну цінність 

дисертаційної роботи та супровідних документів.  
Впродовж місяця після 

фахового семінару  

Оформлення дисертаційної роботи. 
Червень-вересень 2026 р. 

 
Оформлення та подання звітних документів у науковий відділ Університету. 

Подання дисертаційної роботи до розгляду у спеціалізовану вчену раду. 

 
 

Здобувач                                             ______________                      /                            /         
                                                                                                                   Прізвище, ініціали 

 

Погоджено:                                       
Науковий керівник                       ______________                      /                            /            
                                                                                                                                                                                                   

Прізвище, ініціали 

  

Гарант освітньо-наукової                 ______________                    /                            / 
програми                                                 

                                                                               
Прізвище, ініціали 

 

 



Додаток 5  

 

ЗВІТ  

про виконання плану наукової роботи і підготовки дисертації за  

І рік (____ __________ 20___р. - ____ __________ 20___р.) здобувача (здобувачки) 

 

ОНП---------------           ПІБ 

№ 

з/п 
Зміст наукової роботи Інформація про виконання 

1 

Робота над дисертацією (теоретична): визначення та 

формулювання теми дослідження, обґрунтування її актуальності 

1.1. Виступ з обґрунтуванням 

актуальності обраної теми 

дисертаційної роботи та 

обговорення її на засіданні 

кафедри. 

 

1.2. Опрацювання та аналіз 

доробків з проблеми дослідження, 

що складатиме концептуальну 

основу дисертаційної роботи. 

 

1.3. Обговорення стану та 

результатів виконання 

дисертаційної роботи на кафедрі. 

Засідання кафедри _____________20___ р.  

Протокол № _____ 

2 

Підготовка наукових статей, тез доповідей, участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, інших наукових заходах 

2.1. - у наукових фахових 

виданнях України – 

________ 

                     (кількість) 

Відмітка про виконання (бібліографічний 

опис опублікованої праці) 

2.2. - у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, 

які включені до міжнародних 

наукометричних баз – 

______ 

(кількість) 

 

2.3. - у матеріалах науково- 

практичних конференцій – 

________ 

(кількість) 

 

2.4. – участь у виконанні науково-

дослідних тем, дослідницьких 

проєктів 

Назва теми, номер державної реєстрації 



 

2.5. – участь у інших заходах 

(академічна мобільність, набуття 

«soft skills», ін.) 
 

3 
Впровадження результатів 

наукового дослідження 

Акти (довідки) про впровадження (№, 

дата) 

4 
Звітування про результати  

дослідження за І-й рік 
 

 

 

Висновок наукового керівника: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________  

  

 

 

Науковий керівник ______        / _______________       Здобувач ______ / ___________  

                                      (підпис)                                                                                 (підпис)  

  

Рішення засідання кафедри щодо звітування здобувача за І рік підготовки:   

 

Протокол № ____ «_____»_______________ 20 ____ р.  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________   

  

Рішення вченої ради Університету про затвердження звіту здобувача за І рік 

підготовки:   

 

Протокол № ____ «____»_______________ 20 ____ р.  

 



ЗВІТ  

про виконання плану наукової роботи і підготовки дисертації за  

ІI рік (____ __________ 20___р. - ____ __________20___р.) здобувача (здобувачки) 

 

ОНП---------------           ПІБ 

№ 

з/п 
Зміст наукової роботи Інформація про виконання 

1 

Робота над дисертацією 

1.1. Подальша розробка  

теоретичних та методичних  

аспектів дослідження,  

висунення робочих гіпотез  

дослідження та їхня  

дослідно-експериментальна  

перевірка, корекція методик  

дослідження.   

Написання ____ розділу   

 

1.2. Обговорення стану та 

результатів виконання 

дисертаційної роботи на кафедрі. 

Засідання кафедри 

_______________20___ р. 

Протокол № _____ 

2 

Підготовка наукових статей, тез доповідей, участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, інших наукових заходах 

2.1. - у наукових фахових 

виданнях України – 

________ 

                     (кількість) 

Відмітка про виконання (бібліографічний 

опис опублікованої праці) 

2.2. - у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, 

які включені до міжнародних 

наукометричних баз – 

______ 

(кількість) 

 

2.3. - у матеріалах науково- 

практичних конференцій – 

________ 

(кількість) 

 

2.4. – участь у виконанні 

науково-дослідних тем, 

дослідницьких проєктів 

Назва теми, номер державної реєстрації 

2.5. – участь у інших заходах 

(академічна мобільність, набуття 

«soft skills», ін.) 

 



3 
Впровадження результатів 

наукового дослідження 

Акти (довідки) про впровадження (№, 

дата) 

4 
Звітування про результати  

дослідження за ІІ-й рік 
 

 

 

Висновок наукового керівника: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

 

 

Науковий керівник ______        / _______________       Здобувач ______ / ______ 

                                      (підпис)                                                                                 (підпис)  

  

Рішення засідання кафедри щодо звітування здобувача за ІІ рік підготовки:   

 

Протокол № ____ «_____»_______________ 20 ____ р.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

  

Рішення вченої ради Університету про затвердження звіту здобувача за ІІ рік 

підготовки:   

 

Протокол № ____ «____»_______________ 20 ____ р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗВІТ  

про виконання плану наукової роботи і підготовки дисертації за  

ІII рік (____ _________20___р. - ____ __________20___р.) здобувача (здобувачки) 

 

ОНП---------------           ПІБ 

№ 

з/п 
Зміст наукової роботи Інформація про виконання 

1 

Робота над дисертацією 

1.1. Дослідно-експериментальна 

перевірка висунутих гіпотез та  

концептуальних положень  

дослідження.    

Написання ____ розділу   

 

1.2. Обговорення стану та 

результатів виконання 

дисертаційної роботи на кафедрі. 

Засідання кафедри 

_______________20___ р. 

Протокол № _____ 

2 

Підготовка наукових статей, тез доповідей, участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, інших наукових заходах 

2.1. - у наукових фахових 

виданнях України – 

________ 

                     (кількість) 

Відмітка про виконання (бібліографічний 

опис опублікованої праці) 

2.2. - у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, 

які включені до міжнародних 

наукометричних баз – 

______ 

(кількість) 

 

2.3. - у матеріалах науково- 

практичних конференцій – 

________ 

(кількість) 

 

2.4. – участь у виконанні 

науково-дослідних тем, 

дослідницьких проєктів 

Назва теми, номер державної реєстрації 

2.5. – участь у інших заходах 

(академічна мобільність, набуття 

«soft skills», ін.) 

 

3 
Впровадження результатів 

наукового дослідження 

Акти (довідки) про впровадження (№, 

дата) 

4 
Звітування про результати  

дослідження за ІІІ-й рік 
 



 

Висновок наукового керівника: ____________________________________ 

___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________  

  

 

 

Науковий керівник ______        / _______________       Здобувач ______ / _____ 

                                      (підпис)                                                                                 (підпис)  

  

Рішення засідання кафедри щодо звітування здобувача за ІIІ рік підготовки:   

 

Протокол № ____ «_____»_______________ 20 ____ р.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

  

Рішення вченої ради Університету про затвердження звіту здобувача за IІІ рік 

підготовки:   

 

Протокол № ____ «____»_______________ 20 ____ р.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗВІТ  

про виконання плану наукової роботи і підготовки дисертації за  

ІV рік (____ __________20___р. - ____ __________20___р.) здобувача (здобувачки) 

 

ОНП---------------           ПІБ 

№ 

з/п 
Зміст наукової роботи Інформація про виконання 

1 

Робота над дисертацією 

1.1. Завершення аналізу 

одержаних результатів 

дослідження, остаточна  

перевірка їхньої значущості,  

корегування змісту  

концептуальних положень.     

 

1.2. Обговорення  

остаточного варіанту 

дисертаційної роботи на 

засіданні кафедри. 

Засідання кафедри 

_______________20___ р. 

Протокол № _____ 

 

1.3. Підготовка анотацій  

дисертаційної роботи. 

Оформлення дисертаційного 

роботи відповідно до 

затверджених вимог. 

 

2 

Підготовка наукових статей, тез доповідей, участь у науково-практичних 

конференціях, семінарах, форумах, круглих столах, інших наукових заходах 

2.1. - у наукових фахових 

виданнях України – 

________ 

                     (кількість) 

Відмітка про виконання (бібліографічний 

опис опублікованої праці) 

2.2. - у виданнях іноземних 
держав або у виданнях України, 

які включені до міжнародних 

наукометричних баз – 

______ 

(кількість) 

 

2.3. - у матеріалах науково- 

практичних конференцій – 

________ 

(кількість) 

 

2.4. – участь у виконанні 

науково-дослідних тем, 

дослідницьких проєктів 

Назва теми, номер державної реєстрації 



2.5. – участь у інших заходах 

(академічна мобільність, набуття 

«soft skills», ін.) 
 

3 
Впровадження результатів 

наукового дослідження 

Акти (довідки) про впровадження (№, 

дата) 

4 
Звітування про результати  

дослідження за IV-й рік 
 

 

Висновок наукового керівника: 

____________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________  

  

Науковий керівник ______        / ______       Здобувач ______ / ____   

                                             (підпис)                                       (підпис)  

 

 

                                      

Рішення засідання кафедри щодо звітування здобувача за ІV рік підготовки:   

 

Протокол № ____ «_____»_______________ 20 ____ р.  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________   

  

Рішення вченої ради Університету про затвердження звіту здобувача за ІV рік 

підготовки:   

 

Протокол № ____ «____»_______________ 20 ____ р.  

________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6 

 

Підсумки навчання в аспірантурі  

  

Здобувач_______________________________________________________________ 
   (заповнюється науковим керівником) 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(повністю виконав, виконав частково, не виконав індивідуальний план наукової роботи)    

Наукове дослідження_________________________________________________ 

______________________________________________________________________                     
(завершено, не завершено (вказати, з яких причин) 

Попередній розгляд наукового дослідження відбувся на кафедрі____________ 

________________________________________«_____» _______________ 20__ р.   

з рекомендацією________________________________________________________  

________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
(доопрацювати, подати дисертацію до попередньої експертизи)   

Завідувач кафедри                  _______________ / ____________________   
                                                                           (Підпис)                            (Прізвище та ініціали)   

                             «_____»____________20__ р.     

Попередня експертиза дисертаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти 

доктора філософії з ______________________________________________________  

________________________________________________________________________  

відбулася на засіданні фахового семінару «____» ______________ 20__ р.   з 

рекомендацією_______________________________ 

________________________________________________________________________   

Захист дисертаційної роботи на здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії 

з______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________   

відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради __________________________ 

__________________________________________«_____» ______________ 20__ р.      

Відраховано наказом № ____ від «____»__________ 20 __ р.   

Підстава / причина відрахування _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Завідувач аспірантури і докторантури           _______________ /      ______  
                                                                                (Підпис)                        (Прізвище та ініціали)   
 

Гарант освітньо-наукової програми                                                                                                                                                                                                        
__________          /         ______________  

                                                                                               (Підпис гаранта)         (Прізвище та ініціали) 

«_____»____________20__ р. 


