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{Із змінами, внесеними згідно з наказом №0846-І від 13.12.2018}

1 Загальні положення
1.1 Дане Положення розроблено з метою регламентації та стимулювання
діяльності у Сумському державному університеті (далі − СумДУ) щодо
підготовки науково-педагогічних кадрів, у тому числі в частині підготовки у
СумДУ аспірантів та здобувачів за договорами з фізичними (громадян України,
громадян інших країн та осіб без громадянства) та юридичними особами.
1.2 Оплата послуг університету здійснюється на підставі укладених договорів
згідно кошторису планових доходів і витрат на підготовку, який щорічно до
початку вступної компанії в аспірантуру складається планово-фінансовим
відділом та затверджується в установленому порядку.
1.3. Кошторис планових доходів і витрат підготовки аспірантів та здобувачів
містить статті витрат, що пов'язані із:
− оплатою праці наукового керівника;
− оплатою праці викладачів, що забезпечують викладання дисциплін
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− аспірантської підготовки та прийом відповідних іспитів відповідно до
навчальних планів;
− нарахуванням на фонд оплати праці;
− наданням університетом бібліотечних послуг та забезпечення доступу до
електронних ресурсів наукової періодичної літератури;
− ремонтом і обслуговуванням наукового обладнання, яке використовується у
експериментальних дослідженнях аспірантів та здобувачів;
− оплатою комунальних послуг;
− іншими витратами.
1.4. Враховуючи переважно індивідуальний характер підготовки аспірантів та
здобувачів, дане Положення не передбачає внесення у кошторис планових
доходів і витрат статей, які пов'язані із фінансуванням відряджень, закупівлі
наукового обладнання для проведення досліджень, устаткування і матеріалів та
підготовки

до

захисту

і

проведення

захисту

дисертації

(складання

кандидатських іспитів за спеціальністю, публікації автореферату, переплетення
дисертації, розсилка автореферату, оплата праці опонентів і їх відрядження,
відрядження членів спецради тощо) та інших статей витрат, які не зазначені у
п.1.3 та які здійснюються додатково за кошти фізичних або юридичних осіб.
1.5. Щорічне педагогічне навантаження кафедр за здійснення наукового
керівництва визначається відповідно до нормативних документів чинного
законодавства України.
2. Порядок розгляду питання щодо преміювання
{Пункт 2.1 скасовано згідно з наказом №0846-І від 13.12.2018}

2.2 10% коштів, що надійшли за підготовку аспірантів та здобувачів
розподіляються наступним чином:
− 50% витрачаються на преміювання співробітників відділів, що організаційно
забезпечують підготовку аспірантів та здобувачів;
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− 25% на субрахунок відповідного факультету;
− 25% на субрахунок відповідної кафедри.
Кошти, що надійшли на субрахунки використовуються у відповідності до
чинного законодавства, нормативної бази університету, «Положення про
субрахунки структурних підрозділів СумДУ» та не спрямовуються на оплату
праці.
3. Прикінцеві положення
3.1 Положення набирає чинності з наступного дня після його затвердження
наказом ректора, якщо інше не передбачено тим же наказом.
3.2 Зміни та доповнення до даного Положення можуть вноситись наказом
ректора, наказом ректора за рішенням вченої ради університету. У тому ж
порядку Положення скасовується.
3.3 Визнати таким, що втратила чинність попередня версія даного Положення,
яке введено в дію наказом ректора № 0117-І від 09 лютого 2015 р.
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