
Порядок надання 
Українським Вільним Університетом у Мюнхені 

ступенів доктора філософії (Dr. phil.) і доктора політичної економії (Dr. rer.pol.) 
(Редакція змін до Статуту від 6 липня 2007 р.) 

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 приймає наступний статут: 

Зміст 

Вступна заувага 

§ 1 Надання академічних ступенів (промоція) 
§ 2 Комісія у справах надання академічних ступенів 
§ 3 Рецензенти та екзаменатори 
§ 4 Умови допущення 
§ 5 Допущення до промоції 
§ 6 Дисертація 
§ 7 Оцінювання дисертації 
§ 8 Думки щодо дисертаційної роботи 
§ 9 Третій рецензент і загальна оцінка дисертації 
§ 10 Усний іспит (ригороз або захист) 
§ 11 Відсутність, відмова, обман, порущення порядку 
§ 12 Остаточний результат іспиту 
§ 13 Повторний іспит 
§ 14 Подання необхідних екземплярів дсертації 
§ 15 Докторський диплом і використання академічного ступеня 
§ 16 Непроведення промоції і позбавлення академічного ступеня 
§ 17 Надання почесноно ступеня Dr. phil. h. c. i Dr. oec. pol. h. c.  
§ 18 Початок дії перехідних положень 

Додаток 1 
Додаток 2 

Вступна заувага 

Згадані у цьому порядку надання академічних ступенів позначення осіб і професій чоловічої 
статі стосуються в однаковій мірі чоловіків і жінок. 

§ 1 
Надання академічних ступенів (промоція) 

(1) Український Вільний Університет надає ступінь доктора філософії (Doctor philosophiae 
= Dr. phil.) на Факультеті Україністики та Філософічному Факультеті, а також ступінь 
доктора політичної економії (Doctor oeconomiae politicae = Dr. oec. pol.) на Факультеті 
Державних і Економічних Наук. 

(2) Надання ступеня доктора філософії або доктора політичної економії відбувається на 
основі самостійно написаної кандидатом наукової праці (дисертації) та у разі 
успішного складення ним усного іспиту (ригорозу або захисту роботи на вибір 
кандидата) з профілюючого і додаткового предмета, а також після успішного 
складення усного іспиту з історії філософських доктрин, який є обов´язковим для 
слухачів усіх факультетів. У письмовій частині промоції (дисертації) кандидат повинен 

 1



показати свою придатність до самостійної наукової діяльності, а в усній частині 
(ригорозі) засвідчити відповідний рівень знань з обраних ним предметів. Під час 
захисту роботи кандидат повинен довести своє вміння подати та відстояти 
запропоновані наукові тези. 

(3) Дисертація та профілюючий предмет (спеціяльність) промоції обираються кандидатом 
на основі переліку дисциплін, який подано у Додатку 1 (див. п. І.1 та ІІ.1). Додаткові 
предмети обираються на основі того ж таки Додатка (див. п. І.1 та І.2, а також п. ІІ.2). 

(4)  За згодою екзаменатора з іншого Факультету Комісія у справах надання академічних 
ступенів може дозволити обрати у рамках процедури надання ступеня доктора 
філософії профілюючий предмет з іншого окрім названих у п. (1) Факультетів, який 
дозволений там відповідним порядком надання академічних ступенів. Це стосується 
також того випадку, коли у рамках промоції на доктора філософії додатковим 
предметом обрано економіку. Для іспитів з подібних спеціяльностей чинним є даний 
порядок надання академічних ступенів. 

(5) Названі у пункті (1) докторські ступені можуть також надаватися разом з іноземним 
університетом чи факультетом на основі й у відповідності з приписами Додатка 2 після 
проведення спільної промоції. 

(6) Український Вільний Університет надає за особливі заслуги (див. § 17) ступінь 
почесного доктора філософії (Doctor philosophiae honoris causa = Dr. phil. h. c.) та 
почесного доктора політичної економії (Doctor oeconomiae politicae honoris causa = Dr. 
oec. pol. h. c.). 

  

§ 2 
Комісія у справах надання академічних ступенів 

(1) Комісія у справах надання академічних ступенів відповідає за проведення процедури 
промоції, якщо порядок надання академічних ступенів не містить інших приписів. 

(2) Комісія у справах надання академічних ступенів складається з трьох представників 
Факультетів (декани) і двох звичайних професорів, які обираються Професорською 
Колегією на два роки з числа усіх звичайних професорів. Допускається повторне 
переобрання. Тривалість перебування на посаді двох обраних Професорською 
Колегією членів Комісії у справах надання академічних ступенів відповідає тривалості 
перебування на посаді представників Факультетів. 

(3) Члени Комісії у справах надання академічних ступенів обирають з-посеред себе 
голову і заступника голови Комісії та секретаря. 

(4) Комісія у справах надання академічних ступенів може ухвалювати рішення, якщо усі її 
члени запрошені на засідання щонайменше за тиждень до його проведення, і здатна 
ухвалювати рішення, якщо у засіданні бере участь більшість її членів. Засідання може 
також відбуватися у вигляді телеконференції. Усі рішення приймаються простою 
більшістю голосів. Перебіг засідання заноситься у протокол. 

(5) Комісія з питань обговорення і ухвалення ріщень щодо іспитів визначається згідно з ст. 
41, п. 3 Баварського закону про вищі учбові заклади (Art. 41, Abs. 2 BayHSchG). 

(6)  Комісія у справах надання академічних ступенів приймає свій регламент.  

§ 3 
Рецензенти та екзаменатори 
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Рецензентами та екзаменаторами можуть призначатися лише професори, емеритовані 
професори, почесні професори, а також інші габілітовані доценти Українського Вільного 
університету, які мають право приймати іспити відповідно до діючих приписів. У виняткових 
випадках екзаменатором можна призначити також доцента іншого вищого учбового закладу, 
на якого поширюється дія пункту (1). 

§ 4 
Умови допущення 

(1) Передумовою для допущення до промоції є: 

 1. Наявність закінченої вищої освіти (див. п. 2); 

2. Вивчення предметів споріднених зі спеціяльністю промоції (див. п. 3) у продовж 
щонайменше восьми повних семестрів у вищому учбовому закладі, який 
знаходиться у межах дії чинних законодавчих актів; 

3. Навчання в Українському Вільному Університеті упродовж щонайменше трьох 
семестрів, кожен з яких передбачає обов´язкове виконання дванадцяти 
навчальних годин щотижня; 

4. Засвідчення того, що кандидат достойний носити академічну ступінь доктора 
відповідно до ст. 69 Баварського закону про вищі учбові заклади (Art. 69 
BayHSchG) і ще не складав докторського іспиту чи не склав його остаточно. 

В особливо обґрунтованих і виняткових випадках Комісія у справах надання академічних 
ступенів може відмінити або зменшити окремі вимоги до кандидата, які було названо у п. 2 і 
3. 

(2) Передумові, наведеній у п. (1) п. 1, відповідають: 

1. Дипломний, маґістерський, державний чи інший рівнозначний іспит у вищому 
учбовому закладі з предметів, які не наводилися у п. І.1 чи п. ІІ.2 Додатка 1. 
Маґістерська, дипломна чи інша рівнозначна кваліфікаційна робота кандидата 
має бути оцінена щонайменше оцінкою “добре”. 

2. Дипломний, маґістерський, державний чи інший рівнозначний іспит у вищому 
учбовому закладі з предмету, який не наводиться у п. І.1 чи п. ІІ.2 Додатка 1, 
однак відповідає спеціяльності промоції, а отриманої за нього загальної оцінки 
достатньо для допущення кандидата до промоції. 

Комісія у справах надання академічних ступенів може в окремому випадку зробити виняток у 
п. (1), якщо промоцію рекомендує, а дисертацією керує доцент факультетів, які згадані у § 1 
п. (1). При цьому вказується на § 5 п. (6). На іспити та оцінки інших державних або визнаних 
державою вищих учбових закладів Федеративної Республіки Німеччини чи інземних 
навчальних установ поширюється дія 4. (4). 

(3) Навчання відповідно до п. (1) п. 2 вважається пройденим, якщо 

1) кандидат відвідував кожного семестру щонайменше дванадцять навчальних 
годин щотижня; 

2) кандидат брав успішну участь у щонайменше чотирьох головних семінарах зі 
своєї спеціяльності під час першого навчання у вищому учбовому закладі 
відповідно до п. (1) п. 1. 

Участь в семінарі можна зарахувати також відповідно до п. (1) п. 2, 3 на основі рівноцінних 
письмових розвідок, особливо у рамках кандидатських колоквіумів, або в рамках відповідного 
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виступу на науковій конференції. Комісія у справах надання академічних ступенів вирішує і 
погоджує з екзаменатором спеціяльності на основі § 3 визнання альтернативних варіянтів 
участі в семінарі. Комісія також вирішує справу перезарахування і визнання попередніх 
іспитів і студій кандидата, які можуть відповідати посвідці про участь у головному семінарі. 

(4) Комісія у справах надання академічних ступенів визнає також результати навчання в 
інших державних та визнаних державою вищих учбових закладах Федеративної 
Республіки Німеччини, якщо вони відповідають обраному профілю. Освіта, здобута в 
іноземних учбових закладах, визнається відповідно до її спорідненості з обраною 
спеціяльністю. 

(5) Названі у п. (1) п. 1 передумови для допущення до промоції вважаються виконаними, 
якщо кандидат 

1) склав дипломний іспит з відповідного предмета щонайменше з оцінкою “дуже 
добре” (1,5 або краще); 

2) обрав профілюючим предметом своєї промоції предмет, наведений у Додатку 
до цього порядку, зміст якого співпадає з тією спеціяльністю кандидата, з якої 
складено дипломний іспит; 

3)  засвідчує під час допущення, що його дисертацію рекомендує доцент одного із 
згаданих у § 1 п. 1 факультетів, який є одночасно керівником праці. 

Комісія у справах надання академічних ступенів може перезарахувати лише чотири семестри 
навчання у іншому учбовому закладі відповідно до п. (1) п. 1, 2. На основі результатів 
попереднього навчання кандидата Комісія може перезарахувати на його прохання не більше 
двох головних семінарів з профілюючого предмета і лише один семінар з кожної додаткової 
спеціяльності, якщо вони відповідають обраному профілю.  

§ 5  
Допущення до промоції 

(1) Останній лекційний день кожного попереднього семестру служить останнім терміном 
подачі документів на допущення до промоції у наступному семестрі. Наслідком 
недотримання цього терміну є перенесення терміну подачі документів на кінець 
наступного семестру. 

(2) Одночасно з поданням клопотання про допущення до промоції кандидат повинен 
подати голові Комісії у справах надання академічних ступенів разом з відомостями 
про свої профілюючі та додаткові предмети також наступну документацію: 

1. Автобіографію (2 екз.), в якій потрібно детально описати свою спеціяльність, 
подавши 

  а) ім´я та прізвище керівника дисертації; 
  
  б) імена екзаменаторів відповідно до § 10 п. (2) п. 2. 

2. Свідоцтво про середню освіту відповідно до кваліфікаційних приписів у чинній 
редакції. 

 3. Залікову книжку та свідоцтва успішності вдповідно до § 4 п. (1) п. 1 № 2, 3. 

4. Свідоцтво про отримання вищої освіти (диплом) відповідно до § 4 п. (1) п. 1 № 
1 або свідоцтво про успішне складення дипломного іспиту з відповідної 
спеціяльності (§ 4 п. (5)) з оцінкою “дуже добре” (1,5 або краще чи 4 або 
краще). 
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 5. Переплетений машинопис дисертації у трьох примірниках. 

6. Власноручно підписану заяву кандидата про те, що роботу було виконано 
самостійно і без сторонньої допомоги, а усі прямі та непрямі цитати чи 
запозичення з додаткових матеріялів і наукових праць, які використовуються 
для її написання, точно подано та зазначено. 

7. Заяву-підтвердежння про те, що кандидат не робив попередніх спроб отримати 
академічну ступінь і чи запропонована дисертаційна робота уже не захищалася 
в іншому вищому учбовому закладі. У випадках наявності попередніх захистів 
чи промоцій необхідно вказати місце, дату, назву вищого учбового закладу та 
тему дисертації. 

 8. Виписку з поліцейського реєстру. 

 9. Свідоцтво, згадане у § 4 п. (5) п. 1 № 3 (у разі необхідності). 

 10. Заяву про вибір ригорозу чи захисту. 
  

11. Квитанцію про оплату за навчання та іспит, а також копію закордонного чи 
внутрішнього паспорта. 

(3) Якщо кандидат не може подати в необхідній формі документів, згаданих у § 5 п. (2), то 
голова Комісії у справах надання академічних знань може письмово дозволити йому 
подати необхідні документи в інший спосіб. 

(4) Питання допущення до промоції вирішує голова Комісії у справах надання 
академічних ступенів. 

Допущення може бути відхилене, якщо 

  1) потрібна документація є неповна або неправильна; 

2) кандидат не склав відповідного докторського іспиту в іншому учбовому 
закладі або подав дисертацію у цій чи іншій формі на розгляд другої 
Комісії у справах надання академічних ступенів; 

3) відомі факти, які свідчать про недостойність кандидата носити 
відповідний академічний ступінь. 

У випадку відхилення необхідно письмово повідомити кандидата про негатичне рішення і 
здійснити це у десятиденний термін, навівши його причини та правові аспекти. 

(5) Заяву-клопотання про допущення до промоції можна відкликати лише у тому випадку, 
якщо кандидат ще не отримав негативного рішення, а іспит поки що не проводився. 

(6) На прохання кандидата Комісія у справах надання академічних ступенів може 
вирішувати перед поданням заяви-клопотання, чи дотримано усіх передумо 
допущення до промоції. Таке прохання потрібно подати на розгляд комісії заздалегідь, 
якщо наявні випадки, зазначені у § 4 п. (2) п. 2 і п. (5), а також у § 1 п. (4). 

§ 6 
Дисертація 

(1) Дисертація має бути написана українською мовою без попередньої публікації. В 
особливо обґрунтованому випадку і на прохання кандидата Комісія у справах надання 
академічних ступенів може дозволити написання дисертації іншою мовою. Своє 
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рішення Комісія погоджує з представниками даної спеціяльності. Таке прохання 
кандидата може бути прийняте і позитивно розглянуте відповідно до п. (3), якщо 
обраною мовою володіють екзаменатори факультету (див. п. (1) п. 1) і вона не 
обмежує їх експертного права (див. § 8 п. (2) п. 1). Таке прохання слід подати на 
розгляд Комісії перед написанням дисертації. Дисертація, яку було написано 
іноземною мовою, повинна містити розгорнуте резюме українською мовою. 

(2) Члени факультетів, згаданих у § 1 п. (1), які мають право приймати іспити відповідно 
до § 3 п. (1), можуть консультувати та керувати дисертаціями. Кандидат не має права 
на керівництво. 

(3) Керівник дисертації може продовжувати керувати науковою роботою кандидата 
упродовж трьох років після завершення своєї роботи в університеті, зберігаючи за 
собою також право на проведення іспитів (див. § 3). У цьому випадку голова Комісії у 
справах надання академічних ступенів повинен призначити його рецензентом 
відповідно до § 3 п. (2) та § 7 п. (2) п. 1, 2. Голова Комісії може продовжити термін 
керування роботою ще на два роки (див. п. 1), якщо для цьоно є переконливі підстави. 

(4) У випадку закінчення терміну керівництва роботою голова Комісії має призначити 
нового керівника, а кандидат може вносити свої пропозиції.   

§ 7 
Оцінювання дисертації 

(1) Для оцінювання дисертації Комісія у справах надання академічних ступенів призначає 
щонайменше двох рецензентів. 

(2) Голова Комісії подає дисертацію на письмове оцінювння одному рецензенту й одному 
співрецензенту. Рецензентом є та особа, на пропозицію і під керівництвом якої 
виконано дисертаційну працю. Для дисертації, яка виконана без професора-керівника, 
слід призначити окремого рецензента та співрецензента. Усі виняткові випадки 
розглядає Комісія у справах надання академічних ступенів. 

(3) Кожен рецензент і співрецензент пише власну рецензію, в якій обґрунтовує прийняття 
чи відхилення роботи. Якщо роботу прийнято до розгляду, то її оцінювання 
відбувається у межах наступної системи оцінок: 

summa cum laude  відмінно  0,5 

magna cum laude  дуже добре  1 

cum laude   добре   2 

rite    задовільно  3 

(4) Рецензент чи співрецензент може зазначити у своєму обґрунтуванні рекомендації для 
кандидата щодо змін і доповнень його роботи перед публікацією у тому випадку, якщо 
недоліки дисертації не тягнуть за собою можливості відхилення роботи чи її 
повернення на допрацювання. Такі зауваги та рекомендації не дають підстав для 
відтермінування усного іспиту. 

(5) При суттєвих зауваженнях рецензента чи співрецензента робота може бути повернена 
на допрацювання у межах встановленого терміну, який не перевищує двох років, якщо 
на основі попередніх успіхів кандидата можна очікувати, що робота буде 
допрацьована. У випадку повернення дисертації голова Комісії повинен вказати 
кандидатові на недоліки роботи, які призвели до її відхилення. Повторне повернення 
дисертації для допрацювання неможливе. Якщо кандидат пропустить термін другого 
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подання роботи (див. п. (1)) з причин, які він зобов´язаний пояснити, то дисертація 
вважається відхиленою 

(6) Якщо рецензент і співрецензент відхиляють дисертацію, то процедуру надання 
академічного ступеня завершено, а розгляд справи не відбувається (див. § 8 п. (1) п. 
2). Про відхилення роботи кандидатові повідомляє письмово голова Комісії, який 
обґрунтовує правові аспекти такого рішення. Кандидат може подавати нову тему для 
того, щоб розпочати процедуру повторної промоції. Якщо ж і цю роботу буде 
відхилено, то докторський іспит вважається остаточно нескладеним. Повернення 
дисертації на допрацювання у такому випадку неможливе. 

 
§ 8 

Думки щодо дисертаційної роботи 

(1) Доцентам факультетів (див. § 1 п. (1)), які мають право проводити іспити, слід надати 
можливість обзнайомлення з дисертацією та рецензіями на неї. Текст дисертації, а 
також рецензії на неї повинні зберігатися в деканаті щонайменше чотирнадцять днів. 

(2) Усіх, кого це може стосуватися, заздалегідь повідомляється про початок терміну 
ознайомлення з роботою та рецензіями на неї, а також з можливістю дати письмовий 
відгук. Такий відгук потрібно подати голові Комісії за п´ять дні до закінчення дії 
ознайомчого терміну, оскільки у протилежному випадку його не буде зараховано. 

§ 9 
Третій рецензент і загальна оцінка дисертації 

(1) Голова Комісії у справх надання академічних звань призначає третього рецензента 
роботи, якщо 

 1) дисертацію відхилено одним з рецензентів; 

 2) один з рецензентів рекомендує переробити дисертацію; 

 3) два рецензенти оцінюють роботу „summa cum laude“. 

(2) У випадках, зазначених у п. (1) § 9, або, коли в рамках ознайомчого терміну (див. § 8 
п. (1) п. 1) надійшли інші відгуки на роботу чи оцінки рецензентів відрізняються, 
Комісія у справах надання академічних ступенів вирішує спільно з усіма рецензентами 
питання загальної оцінки дисертації. Відповідно до дії § 7 п. (3-6) оцінки можуть бути 
підвищені чи знижені на 0,3 бала. 

(3) В усіх інших випадках спільною оцінкою дисертації є спільна оцінка рецензента та 
співрецензента роботи. 

(4) Один екземпляр дисертації з усіма рецензіями на неї залишається в архіві факультету 
відповідної спеціяльності також тоді, коли роботу відхилено.  

 
§ 10 

Усний іспит (ригороз або захист) 

(1) Усний іпист може складатися кандидатом на його вибір у вигляді ригорозу (див. п. (-6) 
або захисту дисертації (див. п. (6-8). 
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(2) Голова Комісії письмово запрошує кандидата на іспит за тиждень до його проведення. 
Кандидату повідомляють також ім´я екзаменатора з вказівкою на можливі зміни. 
Побажання кандидата щодо особи екзаменатора може враховуатися, однак не є зобов
´язуючим. 

(3) Ригороз зі спеціяльності триває приблизно 75 хвилин, а з додаткового профілю і з 
історії філософських доктрин по 45 хвилин кожний.  

(4) Після прийняття дисертації до захисту, голова Комісії у справах надання академічних 
ступенів призначає на кожен обраний предмет одного екзаменатора з тих, що мають 
право проводити і приймати іспити. Кожну частину ригорозу з двох можливих кандидат 
складає у різних екзаменаторів. Усі винятки вирішує Комісія у справах надання 
академічних ступенів . Кожен екзаменатор призначає на іспит одного 
співекзаменатора, який має бути доцентом або захищеним науковим співробітником. 
Під час проведення ригорозу можуть бути присутні слухачі, студенти та докторанти, 
якщо в аудиторії є достатня кількість місць. 

(5) Кожен з усних іспитів ригорозу оцінюється у випадку його складення відповідно до § 7 
п. (3) п. 2. Проміжних оцінок не існує. З трьох оцінок при однаковій важливості 
предметів виводиться спільний результат, який служить загальною оцінкою за ригороз. 

(6) Захист роботи є відкритою процедурою, яка може тривати від 90 до 120 хвилин. 
Кандидат реферує тези своєї роботи у доповіді тривалістю 15 хвилин, після чого 
розпочинається дискусія та обговорення предметних питань, методологічно пов
´язаних з темою дисертаційного дослідження. 

(7) Після прийняття дисертації до захисту голова Комісії у справах надання академічних 
ступенів призначає комісію для проведення іспиту, яка складається з рецензента, що є 
одночасно головою комісії, і двох інших екзаменаторів відповідно до § 1 п. (1). 
Екзаменаційна комісія повинна складатися з фахівців, які представляють 
профілюючий та додатковий предмет промоції ( див. § 1 п. (4) п. 1). Склад комісії 
можна збільшити на одного члена, який викладає у вищому учбовому закладі і є 
захищеним науковим співробітником. 

(8) Захист дисертації оцінюється у випадку успішного проходження оцінкою відповідно до 
§ 7 п. (3) п. 2. Екзаменатори повинні дійти в обговоренні до спільної оцінки. Не 
допускається проміжних чи середніх оцінок. Якщо спільної оцінки нема, то загальний 
результат виводиться на основі оцінок, запропонованих усіми екзаменаторами. 

(9)  Перебіг і результат усного іспиту фіксується у протоколі, який підписують усі члени 
екзаменаційної комісії. 

 
§ 11 

Відсутність, відмова, обман, порущення порядку 

(1) Усний іспит вважається нескладеним, якщо кандидат не з´явиться на іспит у 
визначений йому термін без вагомих причин або відмовляється складати іспит після 
його початку. 

(2) Причини, які пояснюють відсутність або відмову кандидата від іспиту, слід без 
зволікань письмово та правдиво повідомити голові Комісії. У випадку хвороби 
кандидата голова Комісії може вимагати довідку від лікаря. Якщо голова Комісії визнає 
серйозність названих причин, то кандидату призначається новий термін для здачі 
іспиту. 

(3)  Недоліки проведення процедури промоції або наявні перешкоди для участі в усному 
іспиті без зволікань повідомляються голові Комісії чи екзаменатору. 
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(4) Комісія у справах надання академічних ступенів може оголосити іспит цілком або 
частково нескладеним, якщо кандидат вчинив нечесні дії або порушив під час іспиту 
порядок надання академічних ступенів. 

(5)   Перед прийняттям остаточного рішення кандидатові надається можливість 
висловитися стосовно наявних порушень. 

§ 12 
Остаточний результат іспиту 

(1) Промоцію складено якщо дисертацію прийнято до розгляду і кандидат отримав з 
кожного предмету ригорозу або за захист своєї роботи щонайменше оцінку 
“задовільно” („rite“). 

(2) Загальний результат іспиту визначається оцінкою, яка складається з оцінки за 
дисертацію та усний іспит. Це відбувається у 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) Голова Комісії у справах надання академічних ступенів письмово повідомляє 
кандидатові результат складеного іспиту з вказівкою, що диплом йому буде видано 
після подання усіх обов´язкових екземплярів дисертації. Лише тоді кандидат має 
право використовувати ступінь доктора (див. § 15 п. (2)). Кандидат отримує 
повідомлення про окремі оцінки його дисертації, якщо два рецензенти оцінили її 
„summa cum laude“, а загальний результат є іншим.  

 
§ 13 

Повторний іспит 

(1) Якщо кандидат не склав одну чи дві частини усного іспиту або вони вважаються 
нескладеними (див. § 11), то у такому випадку його про це письмово повідомляє 
голова Комісії у справах надання академічних ступенів. 

(2) Нескладені частини усного іспиту можна перездавати лише один раз, а саме не 
раніше трьох місяців після останнього іспиту та не пізніше року після його проведення. 
Нового оцінювання дисертації не проводять. 

(3) Якщо кандидат повторно не склав усного іспиту або він вважається нескладеним (див. 
§ 11), то у такому випадку голова комісії у справах надання академічних ступенів 
письмово повідомляє його про остаточне нескладення усного іспиту та промоції з роз
´ясненням відповідних правових аспектів. 

 
§ 14 

Подання необхідних екземплярів дисертації 

(1) Після складеного іспиту кандидат повинен подати Комісії у справах надання 
академічних ступенів протягом одного року п´ять примірників своєї дисертації, 
додавши до них власну автобіографію. Комісія може продовжити термін подачі 
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дисертації на три роки, якщо на це є особливі причини та клопотання кандидата, 
подане перед закінченням попереднього терміну. 

(2) Якщо дисертація виходить друком у журналі, науковій серії чи з´являється окремим 
монографічним виданням, то у такому випадку потрібно зазначити, що її захищено в 
Українському Вільному Університеті. 

(3) Дисертації можуть публікуватися також в електронній формі. 

(4) Відповідно до § 7 п. (4) рецензенту чи співрецензенту ще раз подається оригінальний 
машинопис дисертації з внесеними до нього поправками. Рецензент чи співрецензент 
дає дозвіл на публікацію роботи, якщо кандидат врахував зроблені зауваження. 

(5) На клопотання кандидата та рекомендацію рецензента голова Комісії у справах 
академічних ступенів дозволяє публікацію україномовного тексту дисертації 
іноземними мовами. 

   
 

§ 15 
Докторський диплом і використання академічного ступеня 

(1) Датою промоції вважається дата останнього усного іспиту. 

(2) Диплом підписується головою Комісії у справах надання академічних ступенів, 
деканом відповідного факультету та ректором Університету. Якщо голова Комісії 
виконує одночасно обов´язки декана відповідного факультету, то у такому випадку 
диплом підписує заступник голови Комісії. 

(3) Промоція проводиться без зволікань головою Комісії у справах надання академічних 
ступенів, який вручає кандидатові докторський диплом після надходження усіх 
необхідних примірників дисертації. Щойно після вручення докторського диплому 
кандидат отримує право використовувати академічний ступінь доктора. 

§ 16 
Непроведення промоції і позбавлення академічного ступеня 

(1) Якщо кандидат вдався до обману під час зджобуття необхідних передумов для 
промоції і цей факт став відомим після надісланого повідомлення відповідно до § 12 п. (3), то 
докторський іспит може бути оголошений недійсним. 

(2) Якщо передумови для промоції не були виконані незалежно від бажання кандидата 
переконати Комісію у протилежному і цей факт став відомим після надісланого повідомлення 
відповаідно до § 12 п. (3), то такий недолік усувається успішним складенням докторського 
іспиту. Якщо кандидат несправедливо здобуває допущення до промоції, то комісія у справах 
надання академічних ступенів приймає необхідні зщапобіжні міри, враховуючи загальні 
засади відкликання неправових актів (Art. 48 VwVfG). 

(3) Якщо встановлено, що кандидат не склад докторського іспиту, його позбавляють 
діплому. Таке рішення згідно з п. (1) і (2) може бути прийняте ще п´ять років після 
надходження повідомлення відповідно до § 12 п. (3). 

(4) Процедура позбавлення дкторського ступеня проходить згідно чинних правових норм. 

(5) У випадках, зазначених у п. (1), (2) та (4), кандидатові надають можливість письмової 
чи усної репліки на процедуру. 
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§ 17 

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

(1) Український Вільний Університет може надавати ступінь почесного доктора філософії 
(Dr. phil. h. c.) і почесного доктора політичнної економії (Dr. oec. pol. h. c.) згідно з § 1 п. 
(6). 

(2) Передумовою для надання ступеня почесного доктора філософії вважається рішення 
та подання одного з факультетів, згаданих в § 1 п. (1). На процедуру голосування 
поширюється дія ст. 62 п. 1 Баварського закону про вищі учбові заклади (Art. 62 Abs. 1 
BayHSchG). Клопотання подають два професори відповідних факультетів. 

(3) Передумовою для надання ступеня почесного доктора політичної економії вважається 
рішення та подання Факультетської Ради Факультету державних та економічних наук. 

(4) Якщо рішення про надання почесного ступеня прийняте відповідно до п. (2) і (3), то 
кандидат отримує відповідний диплом. У випадку ступеня почесного доктора 
філософії диплом підписує декан Філософічного факультету та ректор Університету, 
тоді як диплом почесного доктора політичної економії скріплює своїм підписом ректор 
Університету та декан Факультету, який подавав відповідне клопотання. 

 
§ 18 

Початок дії перехідних положень 

(1) Цей порядок надання академічних ступенів вступає у дію в день його оприлюднення 
відповідно до п. (2). Одночасно з цим втрачають свою правочинність порядки надання 
академічних ступенів в редакції 1948 р. зі змінами 2001, 2003 та 2005 рр. 

(2) Процедура надання академічних ступенів, на які вже існують допущення, 
відбуватиметься далі відповідно до п. (1) даного порядкую 

Додаток 1 

І. На філософічному Факультеті та Факультеті україністики Українського Вільного 
Університету діють наступні правила вибору предметів для здобуття академічного 
ступеня доктора філософії: 

(1) Такі предмети можна обрати для профілюючої та додаткової спеціяльності: 

 Міжнародні відносини України  
Історія України 
Історія української Церкви 
Історія української музики 
Журналістика 
Історія мистецтва 
Педагогіка 
Філософія 
Українська діяспора 
Українське мовознавство 
Українська література 
Порівняльне літературознавство 
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(2) Такі предмети можна обрати лише для додаткової спеціяльності: 

 Європейський Союз 
 Політична філософія 
 Українська мова як іноземна 

ІІ. На Факультеті державних та економічних наук Українського Вільного Університету 
діють наступні правила вибору предметів для здобуття академічного ступеня доктора 
політичної економії: 

(1) Такі предмети можна обрати для профілюючої та додаткової спеціяльності: 

 Міжнародні відносини України 
 Європейський Союз 
 Історія економічних ідей 
 Соціологія 
 Політична економія 
 Політологія 
 Українське право 

(2) Такі предмети можна обирати лише для додаткової спеціяльності: 

 Економія та організація підприємства 
 Історія України 
 Журналістика 
 Філософія 
 Політична філософія 
 Економія 

Замітка:  

Предмети, які загально окреслені, напр. “Економія”, слід розуміти у контексті 
української тематики або розглядати з порівняльної перспективи. 

Додаток 2 

І. Проведення спільної промоції з тим чи іншим іноземним університетом чи 
факультетом передбачає: 

1) існування з тим чи іншим іноземним університетом чи факультетом угоди про 
спільне керування промоцією; 

2) наявність передумов для допущення до промоції не лише на іноземному 
університету чи факультетів, але й в Українському Вільному Університеті 
відповідно до § 4 та § 5 даного порядку надання академічних ступенів; 

3)  зобов´язання кандидата використовувати лише один академічний ступінь 
іноземного університету чи факультету або Українського Вільного Університету. 

ІІ. Угоду з іноземним університетом укладає голова Комісії у справах надання 
академічних ступенів за згодою Академічного Сенату. Її підписують науковий керівник 
дисертації, голова відповідної комісії і ректор іноземного університету, а також 
керівник, голова Комісії у справах надання академічних ступенів і ректор Українського 
Вільного Університету. 
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ІІІ. Після проведення спільної промоції кандидат отримує докторський ступінь іноземного 
університету чи факультету та Українського Вільного Університету. Кандидат отримує 
також повідомлення, яке засвідчує спільне керівництво дисертаційним проєктом і 
містить вказівку на зобов´язання, наведене у п. І.3. Додатку 2.  
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