
Докторська програма навчання 
Українського  Вільного Університету в Мюнхені 

Правила студій 
ХХХХХ 

Відповідно до ст. 13 абз. 1 п. 2 та ст. 64 абз. 1 п. 4 Баварського закону про вищі учбові 
заклади (Art. 13 Abs. 1 Satz 2 und Art. 64 Abs- 1 Satz 4 BayHSchG) Український Вільний 
Університет у Мюнхені ухвалює наступні правила докторських програм. 

Зміст 

Вступна заувага 

§ 1 Академічні  ступені (промоція) 
§ 2 Комісія у справах надання академічних ступенів 
§ 3 Умови прийняття до докторських програм  
§ 4 Вимоги докторської програми 
§ 5 Дисертація 
§ 6 Керівники дисертації 
§ 7 Умови допущення до промоції 
§ 8 Допущення до промоції  
§ 9 Резензенти та екзаменатори 
§ 10 Оцінювання дисертації 
§ 11 Відгуки на дисертацію 
§ 12 Третій рецензент і загальна оцінка дисертації 
§ 13 Усний іспит (ригороз чи захист) 
§ 14 Відсутність, відмова, обман, порушення порядку 
§ 15 Остаточний результат іспиту 
§ 16 Повторний іспит  
§ 17 Подання необхідних екземплярів дисертації 
§ 18 Докторський диплом і використання академічного ступеня  
§ 19 Непроведення промоції і позбавлення академічного ступеня 
§ 20 Надання почесного ступеня Dr.phil.h.c. I Dr. Oec.pol..h.c. 
§ 21 Початок дії прехідних положень 

Додаток І   Спеціальності 
Додаток ІІ  Спільні промоції 



Вступна заувага 

У цих Правилах докторських студій Українського Вільного Університету (далі за текстом: 
«Правила студій») позначення осіб і професій чоловічої статі стосуються в однаковій мірі 
чоловіків і жінок. 

Правила студій діють для Філософського факультету,  Факультету україністики та 
Факультету державних та економічних наук. 

§ 1 
Академічні ступені 

Український Вільний Університет (УВУ) надає ступінь доктора філософії (Doctor 
philosophiae або Dr. phil. UFU) на Факультеті україністики та Філософському факультеті, а 
ступінь доктора політичної економії (Doctor oeconomiae politicae або Dr. oec. pol. UFU), 
докторa політoгії (Doctor rerum politicorum  або Dr. rer. polit. UFU) і доктора права (Doctor 
iuris або dr. Iuris UFU) на Факультеті державних і економічних наук.  УВУ може надавати 
докторьскі ступені спільно з іноземним університетом чи факультетом, якщо промоція 
була проведжена спільно на основі приписів які знаходяться в Додатку 2. 
  
Докторський ступінь це освітній і водночас науковий ступінь третього рівня вищої освіти, 
який базується на основі ступеня магістра або кандидата наук. Докторський ступінь 
свідчить про те, що докторант освоїв певну область знання, ретельно вивчив тему або 
предмет його спеціалізації,  відкрив нове поле досліджень, провів аналіз і подав 
інноваційну інтерпретацію або нові розв’язки важливих питань у сфері його спеціалізації.  

   §2 
Комісія у справах надання академічних ступенів 

Ступінь доктора  нададється «Kомісію у правах надання академічних ступенів (далі 
цитується «Комісія») в результаті успішного завершення відповідної освітньо-наукової 
програми, ригорозу або публічного захисту дисертації. Комісія ухвалює рішення щодо 
продовження чи неможливості продовження навчаня на докторській програмі; ухвалює 
рішення про виконання чи невиконання докторантом основних вимог докторської 
програми; вирішує різні дисциплінарні питання.    

(1) Комісія складається з чотирьох (4) членів: ректора та трьох (3) представників 
Факультетів (головно деканів, хоча можна включити натомість заступників декана). 
У випадку рівного поділу голосів,  ректор має вирішальний голос.  



(2) Ректор очолює Комісію. 

(3) Комісія здатна ухвалити рішення, якщо у засіданні бере участь ректор і 
щонайменше два (2) члени.  Засідання можуть  відбуватися у вигляді фізичних 
зустрічей, телеконференцій або нарад по Скайпу.  Перебіг засідання записується у 
протокол. 

(4)  Комісія визначається згідно з ст. 41, п. 3 Баварськогоо закону про заклади вищої 
освіти (Art.41, Abs. 2,HSchG). 

(5) Декан, як представник Голови Комісії, відповідає за проведення процедури 
промоції. 

§ 3 
Умови прийняття до докторської програми 

Право вступу на докторську програму мають особи, які відповідають наступним 
критеріям: 

(1) Кандидат на докторську програму отримав ступінь магістра від Українського 
вільного університету, німецького університету чи закордонного університету 
визнаного в Німеччині, або отримав  ступінь  кандидата наук з визнаного 
університету в Україні.  Освіта здобута в іноземних закладах вищої освіти 
визнається відповідно до її спорідненості з обраною спеціалізацію.  

(2) Кандидат може доказати високий рівень академічної успішності за попердний цикл 
студій (80% або вище) і отримав високу оцінку за свою дипломну роботу та її 
захист  (80% або вище).  

(3) Кандидат має щонайменше два рекомендаційні листи від професорів та керівників 
його дипломних робіт, які підтверджують його вмілість провадити незалежні 
дослідження, аналізувати оригінальні джерела та матеріали, критично мислити та 
добре артикулювати свої думки. Дозволяється додаткові  листи від роботодавців. 

(4) Кандидат має знання української мови на рівні розуміння текстів, участі в дискусіях 
та презентаціях, писання рефератів та дисертації.  Кандидат має хоча пасивне 
знання щонайменше однієї додаткової мови якою може користуватися при наукових 
дослідженнях, найбільше бажане знання англійської або німецької.  Для 
докторантів які займаються міжнародними питаннями, особливо міжнародним 
правом або бізнесом, обов’якове знання англійської мови, хоча на рівні зрозуміння 
текстів, хоча бажано також зрозуміння викладів та дискусій.    



(5) Кандидат подав в електронні формі всі необхідні документи (які знаходяться на веб 
сторінці Університету)  та свою заяву вступу.   

§4 
Вимоги докторської програми  

(1) Докторська програма предбачає трирічне навчання підчас якого докторант повинен 
закінчити всі вимоги програми:  

(а) успішно закінчити дев’ять (9) курсів вищого типу, серед них чотири (4) 
головні семінари з провілюючої спеціалізації і хоча один курс з додаткової 
спеціалізації; докторантам дозволяється одне незалежне дослідження і 
рекомендуєься, щоб воно співпадало з їхнію головною або додатковою 
спеціалізацію; 

(б) самостійно написати дипломну роботу чи  дисертацію; 

(в) успішно здати усний іспит (ригорозу) з профілюючої й додаткової 
спеціалізації або, на свій  вибір, успішно захисти дисертацію;   

(г) успішно здати іспит з історії філософських доктрин, який обов´язковий для 
докторантів Філософського факультету і Факультету ураїністики.  

(2) Докторант сам обирає свою профілюючу та додаткову спеціалізацію на основі 
переліку предметів, які знаходяться в Додатку 1. 

(3) Докторант може обрати профілюючу спеціалізацію, яка знаходиться на іншому 
факультеті, однак за умов згоди обидвох деканів. Це стосується також вибору 
додаткової спеціалізації.  

(4) Докторант  може приступити до підготовки проекту дисертації після успішного 
закінчення 60% курсових вимог докторсьскої програми. Докторант здає Декану, як 
представнику голови Комісії, тему докторської роботи і проект дисертації для 
затвердження. Проект повинен включати гіпотезу, пояснення  важливості та 
актуальності теми дисертації, новизну, структуру роботи й джерела та 
бібліографію, якими доктрант буде користуватися.   

   
§ 5 

Дисертація 

(1) Докторантам дозволяється писати дисертацію українською, англійською або 
німецькою мовою. Дисертація повинна бути оригінальним твором роботи, якого 
докторант  не  публікував раніше ані захищав. Бажано щоб дисертація мала 



порівняльний характер. Декан, як представник Голови Комісії, схвалює вибір мови з 
професорами-представниками даної спеціалізації й підтверджує, що обраною 
мовою володіють рецензенти та екзаменатори факультету, що ця мова не обмежує 
їхньої участі в промоції. Дисертація написана англійською або німецькою мовою, 
повинна містити в собі розгорнуте резюме українською мовою. 

(2) Докторант сам обирає тему дисертації та керівника й підготовляє з ним проект 
дисертації. Кернівник повинен удобрити проект своїм підписом. 

(3) Докторант зобов’язаний повідомити Декана про свій вибір керівника і подати 
проект  підписаний керівником Декану для підтвердження.  

(4)  Підчас писання дисертації, докторант повинен доказати вмілість провадити 
самостійну наукову діяльність, аналізувати матеріал, вглибитись у свою тематику і  
подати новизну своєї дисертації. Наукова робота, яка не містить в собі значний  
елемент новизни та аналізу буде відхилена.  

(5)  Дисертація повинна мати щонайменше обсяг сто (100) сторінок тексту, без 
додатків. Текст друкується з одного боку аркуша формати А4.  На сторінці 
оформлюються береги ліворуч – 30мм, праворуч – 10мм, зверху 20мм, знизу – 
20мм. Текст набирається шрифтом Times New Roman, розмір кегля 12, інтервал між 
рядками, 1.5  Посилання наводяться в нижні частині кожної сторінки.  

§ 6 
Керівники Дисертації 

(1) Члени факультетів, професори й емеритовані професори, які мають право приймати 
іспити докторьскі, можуть керувати дисертаціями або дораджувати докторантам.  У 
виїмокових випадках, Декан, як представник Голови Комісії, може дозволити 
доцентам керувати дисертацією або діяти як консультанти.  

(2) У виняткових випадках рецензентом  можна призначити також професора і доцента 
іншого закладу вищої освіти, за згодою Декана, як представника Голови Комісії.  

(3)  Керівник дисертації, який відійшов з Університету може керувати науковою 
роботою докторанта до трьох років після покинення Університету й зберігає право 
провести іспити.  Декан, як представник Голови Комісії, може продовжити термін 
керування роботою на два додаткові роки, якщо існують поважні підстави для 
такого рішення.  

(4) У випадку, що термін керівника закінчується, Декан, як представник Голови Комісії, 
призначує нового керівника. Докторант має право внести свої пропозиції.   



§7 
Умови допущення до промоції 

Передумовою для допущення до промоції є: 

(1) наявність завершення курсових вимог докторьскої програми; бажане щоб оцінки в 
профілюючі спеціалізації становили «дуже добре» (1.5 або краще) 

(2) навчання в Українському вільному університеті впродовж щонайменше трьох 
семестрів, кожен з яких передбачає закінчення трьох курсів; 

(3) обрання предмету дисертації, зміст якого співпадає зі спеціальністю докторанта; 

(4) засвідчення, що докторант достойний носити академічний ступінь доктора, не 
здавав докторського іспиту в іншому закладі вищої освіти.   

В особливо обґрунтованих і виняткових випадках Декан, як представник Комісії, може 
відмінити або зменшити окремі вимоги, зачислити докторанту деякі курси які прослухав 
на іншому акредитованому закладі вищої освіти, однак не більше двох головних семінарів.  
  

§ 8  
Допущення до промоції 

(1) Термін здачі документів на допущення до промоції в наступному семестрі 
становить останній лекційний день кожного попереднього семестру.  Наслідком 
недотримання цього терміну є перенесення терміну на кінець наступного семестру. 

(2) Докторант зобов’язаний повідомити Декана, як преставника Голови Комісії, про 
свій вибір профілюючої та додаткової спеціалізації і подати слідуючі документи: 

(а). текст дисертації в електронні формі для провірки плагіату; 

(б). рецензію наукового керівника; 

(в) власноручно підписану заяву про те, що виконав роботу самостійно і без 
сторонньої допомоги; що усі прямі та непрямі цитати чи запозичення з 
додаткових матеріялів і наукових праць, якими користувався підчас писання 
дисертації, подані правильно і точно; 

(г) засвідчення про те, що докторант не намагався раніше здобути ступіня 
доктора, що запропонована дисертація є в цілості оригінальною роботою, 
яку він не захищав в іншому закладі вищої освіти (у  випадках наявності 



попередніх захистів чи промоцій необхідно вказати місце, дату, назву 
закладу вищої освіти та тему дисертації); 

(ґ) заяву про вибір ригорозу чи захисту; 
  

(д). квитанцію про оплату за навчання та іспит. 

(3) Питання допущення до промоції вирішує Декан як преставник Голови Комісії, який 
може відхилити допущення, якщо: 

 (а) потрібна документація неповна або неправильна; 

(б) докторант з Факультету україністики чи Філософії не здав іспиту з 
філософії; 

(в)  докторант старався, але не здав відповідного докторського іспиту в іншому 
закладі вищої освіти;  

(г)  докторант подав ідентичну або подібну дисертацію на розгляд в іншому 
закаладі вищої освіти; 

(ґ) появилися відомі факти, які свідчать про недостойність кандидата носити  
академічний ступінь доктора. 

У випадку відхилення, Декан, як представник Голови Комісії, повідомляє про це  
докторанта письмово в терміні дес’ять днів після рішення і подає причини та 
правові аспекти.  

(4) Докторант може відкликати свою заяву про допущення до промоції  лише в умовах, 
що він  не отримав негативного рішення, а іспит поки що не відбувся. 

(5) Занім докторант подає свою заяву Декану, він може просити Декана, як преставника 
Голови Комісії, справидити його документи і повідомити його чи він дотримався 
усіх передумов допущення до промоції. Таке прохання потрібно подати на розгляд 
Декану як заступнику Голови Комісії заздалегідь.  

§ 9 
Рецензенти та екзаменатори 

Лише професори, емеритовані професори, почесні професори,  а також доценти 
Українського Вільного Університету, які мають право приймати іспити, можуть бути 
призначені рецензентами дисертації. У виняткових випадках рецензентом  можна 
призначити також професора, доцента або викладача іншого закладу вищої освіти, за 



згодою Декана, як представника Голови Комісії, якщо робота відповідає його фаховій та 
науковій кваліфікації а він має щонайменше три роки наукового-педагогічного досвіду. 

Екзаменаторами можуть бути професори, доценти, емеритовані професори, почесні 
професори та викладачі УВУ з науковим ступенем доктора або кандидата наук. У 
виняткових випадках екзаментором можна призначити також професора, доцента або 
викладача іншого вищого учбового закладу, якщо тема роботи та заключний іспит 
відповідають його фаховій та науковій кваліфікації, а він сам має щонайменше три роки 
науково-педагогічного досвіду. 

§10 
Оцінювання дисертації 

(1) Декан, як представник Голови Комісії, призначає двох рецензентів для письмового 
оцінення дисертації, не враховуючи наукового керівника.  

(2) Кожен з двох рецензентів пише власну рецензію, в якій обґрунтовує прийняття чи 
відхилення роботи. Якщо роботу прийнято до розгляду, то її оцінюється згідно з 
наступною системою оцінок: 

  
 summa cum laude  відмінно  0,5 
 magna cum laude  дуже добре  1 

cum laude   добре   2 
rite    задовільно  3 

(3) Рецензенти можуть писати в рецензіях свої обґрунтовані рекомендації для 
докторанта щодо змін і доповнень роботи, якщо недоліки дисертації не тягнуть за 
собою можливість відхилення роботи. Такі зауваги та рекомендації не дають 
підстав для відтермінування усного іспиту.  

(4) При суттєвих зауваженнях рецензентів, дисертацію можна повернути докторанту  
для допрацювання, якщо являється на основі попердніх успіхів, що докторант 
спроможний виправити роботу. Термін для допрацювання роботи не перевищує 
двох років. Повторне повернення дисертації для допрацювання не дозволяється. У 
випадку відхилення дисертації після допрацювання тексту, Декан, як представник 
Голови Комісії, повинен вказати докторантові дальші недоліки роботи, які призвели 
до відхилення роботи і повідомити його письмово, що повторне допрацювання 
дисертації не дозволяється. Якщо докторант пропустив термін для виправлення 
дисертації без поважних причин, яких підтвердив Декан, тоді дисертація також 
вважається відхиленою. 



(5) Якщо рецензенти відхиляють дисертацію, процедуру надання академічного ступеня 
завершено, дальший розгляд справи не відбувається. Про відхилення роботи 
повідомляє докторанта Декан, як представник Голови Комісії, і письмово 
обґрунтовує правові аспекти такого рішення. Докторант має право обрати нову тему 
для розгляду, таким чином розпочати процедуру повторної промоції. У випадку, що 
друга дисертація також відхилена, докторський іспит вважається остаточно не 
успішним. Повернення дисертації для допрацювання є неможливе.   

§ 11 
Відгуки на дисертаційну роботу 

(1) Професорам і доцентам факультетів з правом проводити іспити, слід надати 
можливість ознайомитись з дисертацією та рецензіями. Текст дисертації, а також її 
рецензії, повинні зберігатися в деканаті щонайменше чотирнадцять днів. 

(2) Усіх, кого це може стосуватися, повідомляється заздалегідь про початок терміну 
ознайомлення з роботою та рецензіями, а теж з можливістю написати письмовий 
відгук. Такий відгук, щоб зарахувався, потрібно прислати Декану, як представнику 
Голови Комісії, до п´яти днів перед закінченням ознайомчого терміну.   

§ 12 
Третій рецензент і загальна оцінка дисертації 

(1) Декан як представник Голови Комісії  призначає третього рецензента дисертації, 
якщо 

 (а) дисертацію відхилено одним з перших двох рецензентів; 

 (б) один з рецензентів рекомендує здебільша зміни в дисертації; 

 (в) два рецензенти оцінюють роботу «summa cum laude.» 

(2) У випадках, коли надійшли інші відгуки на дисертацію або оцінки рецензентів 
відрізняються, Декан, як представник Голови Комісії, вирішує спільно з усіма 
рецензентами питання загальної оцінки дисертації. Відповідно до їх нарад, оцінки 
можуть бути підвищені або знижені на 0,3 бала. 

(3) В усіх інших випадках оцінкою дисертації є спільна оцінка рецензентів  роботи. 

(4) Один екземпляр дисертації з усіма рецензіями на неї залишається в архіві 
Університету. Це стосується також дисертацій які були відхилені. 

§ 13 



Усний іспит (ригороз або захист) 

(1) Докторант рішає чи здаватиме усний іпист у вигляді ригорозу чи захисту 
дисертації. Докторант піднімає це рішенна після здачі дисертації для оцінювання.  

(2) У випадку вибору докторантом ригорозу, Декан, як представник Голови Комісії,  
запрошує докторанта письмово на іспит й повідомляє його про екзаменаторів.  
Бажання докторанта щодо екзаменаторів береться під увагу, однак не є зобов
´язуючим.Кожну із двох частин ригорозу кандидат складає у різних екзаменаторів 

(3) На кожен обраний предмет, Декан, як представник Голови Комісії, обирає одного 
екзаменатора з поміж тих, які маютю право проводити і приймати іспити. Кожен 
екзаменатор призначає на іспит одного співекзаменатора з його спеціалізації, який є 
щонайменше доцентом або захищеним науковим співробітником. В усіх справах 
винятків вирішує Декан, як представник Голови Комісії.  

 (4) Ригороз з профілюючої спеціалізації триває приблизно 75 хвилин, а з додаткової 
дисципліни та з історії філософських доктрин,  по 45 хвилин кожен.  Під час 
проведення ригорозу можуть бути присутні слухачі, магістранти та докторанти, 
якщо в аудиторії достатня кількість місць. 

(5) Кожен з успішно зданих усних іспитів ригорозу оцінюється згідно з оцінками 
поданими в § 10.п. (2).  Не існують жодні проміжні оцінки. Кінцевий результат 
складається з трьох оцінок з однаковою вагою, які служать як загальна оцінка 
ригорозу. 

(6) Якщо докторат обрав захист роботи, захист зазвичай триває 90 - 120 хвилин і  
відкривається публіці. Докторант реферує тези своєї роботи у доповіді тривалістю 
15-20 хвилин, після чого відбувається дискусія дисертації та обговорення 
предметних питань, методологічно пов´язаних з темою дисертаційного 
дослідження. 

(7) Декан, як представник  Голови Комісії,  призначає комісію для проведення захисту. 
Ця комісія складається з керівника, рецензентів і 2-3 інших експертів, серед них 
фахівці, які представляють профілюючу та додаткову спеціалізацію промоції. 

 (8) Успішний захист дисертації оцінюється відповідно до § 10. п. (2). Члени комісії 
повинні узгіднити спільну оцінку. Не допускається проміжних чи середніх оцінок. 
Якщо немає спільної оцінки, тоді загальний результат виводиться на основі оцінок 
запропонованих усіма членами комісії. 

(9)  Перебіг і результат усного іспиту і захисту записується у протокол, який 
підписують усі члени комісії. 



§ 14 
Відсутність, відмова, обман, порущення порядку 

(1) Усний іспит вважається неуспішним, якщо докторант, без вагомух причин, не 
з’явився у встановлений за його згодою термін для іспиту, або відмовився 
продовжувати  іспит після його початку. 

(2) Докторант  зобов’язаний зразу подати Декану, як представнику Голови Комісії,  
причину відсутності на іспиті або відмови продовжувати  іспит. У випадку хвороби,  
Декан, як представник Голови Комісії, може вимагати лікарську довідку. Якщо 
Декан  визнає причини неприсутності докторанта чи його нездачі іспиту, 
встановлює новий термін іспиту чи захисту. 

(3)  Декан, як представник Голови Комісії, повинен отримати всі повідомлення 
докторанта про недоліки в проведенню процедур промоції або наявні перешкоди 
для його участі в цих процедурах.  

(4) Якщо докторант нечесно поводився підчас іспиту або порушив порядок надання 
академічних ступенів, Декан, як представник Голови Комісія, має право рішити, що 
іспит цілістю або частково не успішний, Перед прийняттям остаточного рішення в 
цій справі, докторант моє право висловитися стосовно його наявних порушень 
правил або порядку. 

§ 15 
Остаточний результат іспиту 

(1) Промоція успішно завершується якщо дисертацію прийнято до розгляду і 
докторант отримав за захист своєї дисертації або за кожен предмет ригорозу 
щонайменше оцінку “задовільно” („rite“). 

(2) Загальний результат іспиту визначається оцінкою, яка включає окремі оцінки за 
дисертацію та усний іспит. Це відбувається в межах наступної системи оцінювання: 

  
до 0,6     summa cum laude 

 від 0,61 до 1,50   magna cum laude 
від 1,51 до 2,50   cum laude 
від 2,51 до 3,15   rite 

(3) Декан, як представник Голови Комісії, повідомляє докторанта про висліди іспиту і 
підтверджує, що диплом буде виданий після здачі всіх обов´язкових екземплярів 
дисертації, що лише тоді докторант має право користуватися ступінем доктора. 



Якщо рецензенти оцінили дисертацію докторанта «summa cum laude,» а загальний 
результат є іншим, Декан, як представник Голови Комісії, повідомляє докторанта 
про кожну окрему оцінку.  

§ 16 
Повторний іспит 

(1) Якщо кандидат не склав одну чи дві частини усного іспиту або вони вважаються 
нескладеними, Декан, як представник Голови Комісії, повідомляє про це докторанта 
письмово.     

(2) Нескладені частини усного іспиту можна перездати одноразово—не раніше трьох 
місяців ані пізніше одного року після здачі останнього іспиту. Нового оцінювання 
дисертації не проводиться.  

(3) Якщо кандидат повторно не склав усного іспиту або іспит вважається нескладеним,  
Декан, як представник голови Комісії, повідомляє докторанта про це письмово і 
подає пояснення відповідних правових аспектів. 

§ 17 
Подання необхідних екземплярів дисертації 

(1) До двох тижнів після успішного завершення іспиту або ригорозу, докторант 
зобов’язнаий дати Декану, як представнику Голови Комісії, один зошитий 
примірник дисертації і один примірник записаний на CD  Коли потрібні 
допрацювання дисертації, Декан, як представник Голови Комісії, може продовжити 
термін, однак тільки коли докторант може представити поважні причини для 
продовження терміну перед закінченням існуючого терміну.  

(2) Якщо дисертація має появитися друком в журналі, науковій серії чи окремим 
монографічним виданням, докторант зобов’язаний зазначити, що її захищено в 
Українському вільному університеті в Мюнхені. Він також зобов’язаний  прислати 
керівнику роботи і реценезентам найбільше сучасну версію дисертації для 
перевірки чи всі  необхідні зміни були внесені.  Опісля, керівник і рецензенти  
рішають чи можна дисертацію публікувати.     

(3) Дисертацію також дозволяється публікувати в електронній формі. Докторант 
зобов’язаний в таких обставинах теж чітко зазначити, що робору захистив в 
Українському вільному університеті в Мюнхені. Всі вимоги подані вище 
стосуються і до електронних публікацій.  



(4) На клопотання докторанта та за рекомендацію керівника і рецензентів, Декан, як 
представник Голови Комісії, може дозволити публікацію україномовного тексту 
дисертації іноземними мовами. 

  
§ 18 

Докторський диплом і використання академічного ступеня 

(1) Датою промоції вважається дата останнього усного іспиту або захисту. 

(2) Диплом підписується Ректором Університету.  

(3) Промоція проводиться без зволікань Деканом, як представник Голови Комісії.. 
Диплом вручається докторанту після надходження усіх необхідних примірників 
дисертації. Щойно після вручення докторського диплому, докторант отримує право 
користовутися академічним ступінем доктора. 

§ 19 
Непроведення промоції і позбавлення академічного ступеня 

(1) Якщо докторант вдався в обману підчас сповнення необхідних передумов для 
промоції і цей факт стає відомим,  його докторський іспит стає недійсниим. 

(2) Якщо прийнято рішення про те, що передумови для промоції не були виконані 
належно, помимо того що доторант подає протилежні аргументи, і це стає відомим 
після розіслання повідомлення відповідно до § 15 п. (3), такий недолік можна 
усунути успішним складенням докторського іспиту. Якщо докторант  
несправедливо здобув допущення до промоції, тоді Декан, як представник Голови 
Комісії, представляє цю справу Комісії, яка приймає необхідні запобіжні міри, 
враховуючи і засади відкликання неправових актів (Art. 48 VwVfG). 

(3) Якщо встановлено, що докторант неправильно склав докторський іспит, його 
позбавляється диплому. Таке рішення можна прийняти до п´ять років після 
надходження повідомлення.  

(4) Процедура позбавлення докторського ступеня проходить згідно з чинними 
правовими нормами. 

(5) Докторант має можливість письмової чи усної репліки на процедуру. 

§ 20 
Надання почесноно ступеня Dr. phil. h. c. i Dr. oec. pol. h. c.  



Украінський вільний університет також надає за особливі заслуги ступінь почесного 
доктора філософії (Doctor philosophiae honoris causa або Dr. phil. h.c.) та почесного доктора 
політичної економії (Doctor oeconomiae politicae honoris causa або Dr. oec. pol .h.c.). 

 (1) Передумовою для надання ступеня почесного доктора філософії вважається 
рішення  та пропозиція одного з двох факультетів., а саме Філософський Факультет  
або Факультет Україністики. Передумовою для надання ступеня почесного доктора 
політичної економії вважається рішення та подання Факультетської Ради 
Факультету державних та економічних наук.  

(2)  На процедуру голосування поширюється дія ст. 62 п. 1 Баварського закону про 
заклади вищої освіти  (Art. 62 Abs. 1 BayHSchG).  Висліди голосування  подає 
Декан даного факультету до Сенату. Сенат голосує в цій справій.   

(3) Якщо рішення про надання почесного ступеня прийняте в Сенаті а кандидат теж 
приймає звання, тоді кандидат отримує відповідний диплом. У випадку ступеня 
почесного доктора філософії. диплом підписує Декан Філософського факультету та 
Ректор Університету. Диплом почесного доктора політичної економії скріплює 
своїм підписом Декан Факультету державних та екномічних наук та Ректор 
університету.  

§ 21 
Початок дії перехідних положень 

Цей порядок надання академічних ступенів вступає у дію в день його оприлюднення 
Одночасно з цим втрачають свою правочинність порядки надання академічних ступенів в 
редакції 1948 р. зі змінами 2001, 2003, 2005, 2007 і 2008 рр. 
  



Додаток 1 

Спеціальності 

На Філософському Факультеті та Факультеті Україністики діють наступні правила вибору 
предметів для здобуття академічного ступеня доктора Філософії. 

Можна обрати такі предмети для профілюючої та додаткової спеціальності: 
• Історія України 
• Історія музики і мистецтва 
•Філософія 
•Українська література  
•Педагогіка 
•Психологія 
•Порівняльне літературознавство 

Можна обрати такі предмети лише як додаткову спеціалізацію: 
• українська філологія  
• культурознавство 

На Факультеті Державних та Економічних Наук можна обирати такі предмети для 
профілюючої та додаткової спеціалізації 

•менеджмент підприємст та організацій 
• політологія  
• правознавство 

Такі предмети можна обирати лише для додаткової спеціальності: 
• iсторія Украіни 
•Євросоюз 
• педагогіка 
• психологія 
•філософія 



Додаток 2 

Спільні Промоції 

Спільна промоція з німецьким або іноземним університетом чи факультетом передбачає: 

(а) існування з цим університетом чи факультетом угоди про спільне керування 
промоцією; 

(б) наявність сповнення усіх передумов обох університетів чи факультетів для 
допущення до промоції, згідно з записаними порядками обох установ про 
надання академічних ступенів; 

(в)  зобов´язання докторанта користуватися лише одним академічним ступенем
—або ступенем іноземного університету чи факультету або ступенем 
Українського Вільного Університету. 

Угоду з іноземним університетом укладає Декан, як заступник Голови Комісії у справах 
надання академічних ступені, за згодою Сенату. Її підписують: 

(а)  науковий керівник дисертації, голова відповідної комісії і ректор іноземного 
університету 

б)  науковий керівник, Декан, як представник Голови Комісії, і  ректор 
Українського Вільного Університету. 

Після проведення спільної промоції, докторант отримує докторський ступінь німецького 
чи іноземного університету або факультету а також Українського вільного університету. 
Докторант отримує засвідчення про спільне керівництво дисертаційним проєктом. В 
засвідченню міститься пригадка про зобов’язання докторанта користуватись лише одним 
ступенем. 
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