
ДОГОВІР №   

про наукове стажування за програмою академічної мобільності 
 

 

м. Харків « »  20 р. 
 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (далі – 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця), в особі ректора Пономаренка Володимира Степановича, який діє 

на підставі Статуту, з однієї сторони, та          

          
(П. І. Б. аспіранта) 

кафедри      за спеціальністю           

року підготовки, який навчається за рахунок         

            (видатків державного 

бюджету, коштів юридичних чи фізичних осіб)  

(далі – Аспірант), з іншої сторони, (разом далі – Сторони) уклали цей Договір про таке: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ХНЕУ ім. С. Кузнеця забезпечує організацію наукового стажування 

Аспіранта за програмою академічної мобільності, а Аспірант – виконання вимог 

наукового стажування за цією програмою у порядку та на умовах цього Договору. 

1.2. Форма академічної мобільності      наукове стажування. 

1.3. Програма академічної мобільності . 

1.4. Термін дії академічної мобільності – з « » 20 р. по 

«  »  20 р. включно. 

Навчальний заклад, що приймає Аспіранта (далі – заклад-партнер)  

              

 (назва, країна, адреса) 

1.5. Інформація про зміст наукового стажування Аспіранта (заплановані 

науково-дослідницькі завдання) за програмою академічної мобільності подано в 

додатку Б.1. 

1.6. Зарахування в ході наступної атестації (звітування про результати виконання 

індивідуального плану роботи аспіранта) виконаної під час наукового стажування 

науково-дослідної  роботи відбувається за умови подання у встановлений строк 

відповідних документів, у тому числі Звіту з наукового стажування з повною 

інформацією про виконання запланованих (індивідуальним планом наукового 

стажування) завдань та досягнутих науково-дослідних результатів, висновком про їх 

значення для подальшого ходу дисертаційного дослідження. 

1.7. Документ, який Аспірант отримує після успішного завершення програми 

академічної мобільності            
(спільний диплом, диплом, сертифікат,  довідка тощо). 

1.8. На  період  наукового стажування  за  програмою  академічної  мобільності  

Аспіранту          виплата стипендії. 

 

 

2. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

2.1. ХНЕУ ім. С. Кузнеця зобов'язується: 

2.1.1. Забезпечити організацію стажування Аспіранта за програмою 

академічної мобільності. 

2.1.2. Погодити індивідуальний план наукового стажування з програмою 
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стажування (за її наявності) Додатком до цього договору. 

2.1.3. Зарахувати в ході наступної атестації (звітування про результати 

виконання індивідуального плану роботи аспіранта) виконаної під час наукового 

стажування науково-дослідної  роботи  (визначену в Додатку до цього Договору) за 

умови подання у встановлений строк відповідних документів. 

2.1.4. Здійснити перезарахування навчальних дисциплін, визначених до пере- 

зарахування у додатку Б.1 до цього Договору та успішно опанованих Студентом під час 

його навчання за програмою академічної мобільності, згідно з Положенням про 

академічну мобільність студентів, аспірантів, докторантів, науково-педагогічних та 

наукових працівників (далі – Положення). 

2.1.5. Інформувати про правила та вимоги в ХНЕУ ім. С. Кузнеця щодо 

організації стажування Аспіранта за програмою академічної мобільності, 

встановлювати термін та форму подання Аспірантом інформації про результати 

стажування за програмою академічної мобільності. 

2.1.6. Здійснювати контроль за стажуванням Аспіранта за програмою 

академічної мобільності в закладі-партнері. 

2.1.7. Зберегти за Аспірантом на період стажування за програмою 

академічної мобільності в закладі-партнері місце навчання та виплату стипендії згідно 

із законодавством, якщо виплата стипендії не передбачена умовами програми 

академічної мобільності. 

 

2.2. ХНЕУ ім. С. Кузнеця має право: 

2.2.1. Вимагати від Аспіранта під час стажування за програмою академічної 

мобільності виконання всіх правил та вимог, що встановлені закладом- партнером. 

2.2.2. Вимагати від аспіранта надання інформації про результати стажування 

за програмою мобільності в закладі-партнері протягом періоду стажування, після 

завершення стажування за програмою академічної мобільності згідно з цим Договором 

та Положенням. 

2.2.3. Не здійснювати зарахування виконаної аспірантом під час наукового 

стажування за програмою академічної мобільності науково-дослідної  роботи  

(визначену в Додатку до цього Договору), якщо не виконано умови Положення. 

2.2.4. Відрахувати Аспіранта з ХНЕУ ім. С. Кузнеця, якщо він не подав до 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця звіт про результати стажування у встановлений термін та не 

розпочав навчання або підпадає під інші умови відрахування. 

 

3. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА АСПІРАНТА 

3.1. Аспірант зобов'язується: 

Виконувати всі вимоги чинного законодавства, Статуту, положень ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця з організації освітнього процесу, відповідної освітньо-наукової програми 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії у ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 

законодавства країни перебування, вимог закладу-партнера, у тому числі 

дотримуватись навчальної дисципліни, цього Договору. 

3.1.1. Вчасно прибути до місця стажування, протягом 10 днів з дня перетину 

кордону країни перебування, в якій розташований заклад-партнер, стати на 

консульський облік (у випадку міжнародної академічної мобільності). 

3.1.2. Успішно пройти стажування у термін, визначені цим Договором. 

3.1.3. У встановлені терміни внести (за потреби) зміни до додатку до цього 

Договору (до переліку науково-дослідної роботи тощо). 

3.1.4. Після завершення стажування в закладі-партнері вчасно повернутися 

до ХНЕУ ім. С. Кузнеця для продовження навчання (підготовки) на третьому (освітньо-
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науковому) рівні вищої освіти. 

3.1.5. Після завершення стажування в закладі-партнері надати у 

встановленому в ХНЕУ ім. С. Кузнеця порядку документи, зокрема: 

звіт з/про результати наукового стажування за програмою академічної 

мобільності; 

інші документи передбачені Положенням, передбачені цим Договором, або 

угодою між ХНЕУ ім. С. Кузнеця та закладом-партнером, програмою та індивідуальним 

планом наукового стажування. 

 

3.2. Аспірант має право: 

3.2.1. Отримувати необхідну інформацію щодо участі в програмах 

академічної мобільності. 

3.2.2. Надавати та отримувати інформацію для розроблення матеріалів на 

виконання цього Договору. 

3.2.3. За умови погодження програми академічної мобільності і своєчасного 

надання результатів участі у програмі академічної мобільності зарахувати у ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця результати науково-дослідної роботи, яка виконана в ході наукового 

стажування, згідно з додатком до цього Договору та Положенням. 

 

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ 

4.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором 

сторони несуть відповідальність згідно із законодавством, цим Договором. 

4.2. У разі невиконання або неналежного виконання Аспірантом умов цього 

Договору Аспірант може бути відрахований у встановленому в ХНЕУ ім. С. Кузнеця 

порядку. 

4.3. ХНЕУ ім. С. Кузнеця не несе відповідальності за невиконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося з вини закладу-партнера, 

зміни нормативно-правових актів, умов стажування за програмою академічної 

мобільності, які змінюють встановлені цим Договором умови. 

4.4. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне 

виконання взятих на себе зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання сталося 

внаслідок обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), які виникли під час 

дії цього Договору, та підтверджені у встановленому законодавством порядку 

уповноваженими органами. 

4.5. Спори, які виникають між Сторонами за цим Договором або його 

виконанням, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. У випадку недосягнення 

згоди спір вирішується у судовому порядку за підвідомчістю, підсудністю, що 

передбачені законодавством України. 

 

5. ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ 

5.1. Цей Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє 

до « » 20  р., але у будь-якому випадку до повного виконання 

Сторонами передбачених ним зобов'язань. 

5.2. Дія цього Договору припиняється в разі відрахування Аспіранта з ХНЕУ ім. 

С. Кузнеця. 

5.3. Дія Договору зупиняється в разі надання Аспіранту академічної відпустки 

згідно з законодавством на весь термін такої відпустки. 

5.4. Зміни до цього Договору Сторони вносять шляхом оформлення відповідних 

додатків до цього Договору в письмовій формі. 

5.5. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього 
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Договору і не врегульовані ним, регламентуються згідно із законодавством України. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Договір укладено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу, 

по одному для кожної зі Сторін. 

6.2. Додаток є невід'ємною частиною цього Договору. 

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

Харківський національний 

економічний університет імені С. 

Кузнеця 

61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А 

р/р 31259202101151 ДКСУ у 

Харківській обл. 

МФО 820172 

код ЄДРПОУ 02071211 

 

 

 

 

 

 

___________    В.С. Пономаренко 

 

 

СТУДЕНТ 

_______________________________________ 

паспорт серія ____ № _________, виданий 

_______________________________________

______ __________________, ___ .___.____ р. 

Адреса: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ідентифікаційний номер 

________________________ 

З вимогами законодавства, положеннями 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця про організацію 

освітнього процесу, навчальними планами, 

умовами  академічної мобільності в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ВНЗ-партнері 

ознайомлений і зобов‘язуюсь виконувати  

____________    _______________________  
      (підпис)            (ініціали, прізвище) 
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Додаток до Договору про наукове стажування за програмою академічної 

мобільності від     20   р.  №   

 

ЗМІСТ НАУКОВОГО СТАЖУВАННЯ  

ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
 

1. Наукове стажування здійснюється за таких умов: 

1.1.              , 
(П.І.П. аспіранта) 

     рік навчання (підготовки) за спеціальністю       

кафедра               

за рахунок              
(видатків державного бюджету, коштів юридичних чи фізичних осіб) 

(далі - Аспірант). 

1.2. Форма академічної мобільності   наукове стажування   

1.3. Програма міжнародної академічної мобільності       

1.4. Строк наукового стажування за програмою академічної мобільності            з «

 »      20   р. по « »     20   р. 

1.5. Заклад (вищої освіти, наукова установа, інша дослідницька організація), що 

приймає Аспіранта на наукове стажування        
(назва, країна, адреса) 

1.6. Документ, який Аспірант отримує після успішного завершення програми 

академічної мобільності           
(спільний диплом, диплом, сертифікат, довідка тощо) 

 

2. Характеристика дисертаційного дослідження Аспіранта: 

2.1. Тема дисертації: 

 

2.2. Мета дослідження: 

 

2.3. Об'єкт дослідження: 

 

2.4. Предмет дослідження: 
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3. Інформація про завдання та види науково-дослідної роботи Аспіранта, які 

передбачені в межах наукового стажування за програмою академічної 

мобільності: 

Програма наукового 

стажування (етапи, 

види робіт, періоди 

тощо)* 

Виконання завдань індивідуального плану наукової роботи Аспіранта 

Завдання (задачі) 

дисертаційного 

дослідження, часткове, 

або повне виконання 

яких передбачене в 

межах наукового 

стажування за 

програмою академічної 

мобільності 

(запланований показник 

індивідуального плану 

наукової роботи) 

Зміст завдання на 

наукове 

стажування  

Очікувані результати 

виконання завдання на 

наукове стажування 

1 2 3 4 

    

    

 .   

* - за наявності та надання закладом-партнером. 

У договір мають бути внесені всі завдання та роботи, які передбачається 

виконувати в межах наукового стажування в закладі-партнері і які будуть чи не 

будуть зараховані у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
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Додаток до Договору про навчання за програмою академічної мобільності 

від    .20  р.  №   

 

ЗМІСТ НАВЧАННЯ ЗА ПРОГРАМОЮ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ 
 

1. Навчання здійснюється за таких умов: 

1.1.               
(П.І.П. аспіранта) 

     рік навчання (підготовки) за спеціальністю       

кафедра               

за рахунок              
(видатків державного бюджету, коштів юридичних чи фізичних осіб) 

(далі - Аспірант). 

1.2. Форма академічної мобільності   навчання     

1.3. Програма міжнародної академічної мобільності       

1.4. Строк навчання за програмою академічної мобільності    з «   »  

    20   р. по «  »      20   р. 

1.5. Заклад (вищої освіти, наукова установа, інша дослідницька організація), що 

приймає Аспіранта на навчання          
(назва, країна, адреса) 

           (далі – заклад-партнер). 

1.6. Документ, який Аспірант отримує після успішного завершення програми 

академічної мобільності           
  (спільний диплом, диплом, сертифікат, довідка тощо) 

1.7. Інформація про навчальні дисципліни (за програмою академічної 

мобільності) та умови перезарахування цих навчальних дисциплін у 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця: 
Навчальні дисципліни 

в закладі-партнері1 

Перезарахування навчальних дисциплін у ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця 

Код 

дисцип-

ліни (за 

наяв-

ності) 

Назва 

дисцип-

ліни, 

узгодженої 

для 

вивчення 

у закладі- 

партнері 

Кількість 

кредитів 

ECTS чи 

кредитів 

у закладі- 

партнері 

Код 

дисцип-

ліни (за 

наяв-

ності) 

Назва дисципліни для 

внесення до індивідуаль-

ного навчального плану 

Аспіранта у ХНЕУ  

ім. С. Кузнеця  

(назва дисципліни у ХНЕУ 

ім. С. Кузнеця, для 

обов'язкових дисциплін / 

назва дисципліни в закладі- 

партнері, для вибіркових 

дисциплін) 

Кількість 

кредитів 

ECTS 

Пере-

зараху-

вання 

у ХНЕУ 

ім. С. 

Кузнеця 

(так / ні) 

1 2 3 4 5 6 7 
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Загальна кількість кредитів 

ECTS2: 

Загальна кількість кредитів ECTS: 

1 У договір мають бути внесені всі дисципліни, які вивчатимуться у закладі-партнері і які 

будуть чи не будуть перезараховані у ХНЕУ ім. С. Кузнеця. 
2  Рекомендована  кількість  кредитів,  які  мають  бути  отримані  Аспірантом  під  час  участі  у  

програмі академічної мобільності, має дорівнювати 30 кредитам Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи (далі – ECTS) за семестр (але не менше 25 кредитів 

ECTS), 60 кредитам за рік (але не менше 50 кредитів ECTS) чи відповідної їм кількості кредитів 

інших країн, якщо інше не передбачене відповідними договорами. 

 

1.8. Перезарахування навчальних дисциплін відбувається за умови подання у 

встановлений строк відповідних документів, у тому числі академічної довідки 

(Transcript of Records) з повною інформацію про назву навчальної дисципліни, 

кількість кредитів, отриману оцінку тощо, яка видана закладом-партнером.  

 

ЮРИДИЧНІ АДРЕСИ СТОРІН 

 

 

ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ 

 

Харківський національний економічний 

університет імені С. Кузнеця 

61166, м. Харків, просп. Науки, 9-А 

р/р 31259202101151 ДКСУ у 

Харківській обл. 

МФО 820172 

код ЄДРПОУ 02071211 

 

 

 

 

 

 

 

___________    В.С. Пономаренко 

 

 

АСПІРАНТ 

___________________________________ 

паспорт серія ____ № _________, виданий 

________________________________________

_____ __________________, ___ .___.____ р. 

Адреса: 

_______________________________________ 

_______________________________________ 

Ідентифікаційний номер 

________________________ 

З вимогами законодавства, положеннями 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця про організацію 

освітнього процесу, навчальними планами, 

умовами  академічної мобільності в 

ХНЕУ ім. С. Кузнеця, ВНЗ-партнері 

ознайомлений і зобов‘язуюсь виконувати  

__________    _______________________  

     (підпис)               (ініціали, прізвище) 

 

 


