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05.05.2020 п. м. Тернопіль № 99

Про відшкодування вартості витрат 
за навчання в аспірантурі громадян України, 
іноземців та осіб без громадянства 
(включаючи закордонних українців), 
які постійно проживають в Україні, здобувачів 
вищої освіти ступеня доктора філософії 
за кошти фізичних та юридичних осіб 
у 2020/2021 навчальному році

Відповідно до Закону України “Про вищу освіту” від 01.07.2014 року № 1556- 
VII, із змінами, постанов Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261 
“Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)”, від 27 
серпня 2010 року № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 
належать до державної і комунальної форми власності”, наказу Міністерства освіти і 
науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України від 
23 липня 2010 року № 736/902/758 “Про затвердження порядків надання платних 
послуг державними та комунальними навчальними закладами”, рішення Вченої ради 
університету від 28.04.2020 року (протокол № 11), з метою забезпечення надання 
платних освітніх послуг вступникам до аспірантури, покращання фінансового стану та 
зміцнення матеріально-технічної бази університету н а к а з у ю :

1. З 01.09.2020 року встановити розмір відшкодування витрат за весь термін 
навчання в аспірантурі ( чотири роки) денної і заочної форми в сумі — 76000,00 грн. за 
підготовку понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу, відповідно до 
договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, згідно з калькуляцією 
відшкодування витрат для здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.

2. При поновленні і переведенні до університету здобувачів вищої освіти за 
ступенем доктор філософії понад державне замовлення в межах ліцензованого обсягу 
— відшкодування витрат за відповідний термін навчання проводиться в розмірі 
встановленому з 01.09.2020 року.

3. Начальнику відділу у справах молоді (Брославський В.Л.) оприлюднити на 
офіційному сайті університету інформацію про вартість навчання в аспірантурі (денної 
і заочної форми) не пізніше, ніж за один місяць до дати прийому заяв від осіб, що 
бажають її отримати.

4. Відповідальність за укладання договорів при зарахуванні аспірантів на денну 
та заочну форми платного навчання покласти на завідувача аспірантури Постолюк М.І.

5. Головному бухгалтеру (Савчин В.Л.) проводити облік коштів з оплати за 
навчання та оперативно подавати інформацію завідувачу аспірантури про 
заборгованість здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії.



6. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
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