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Щодо надання роз’яснення  

Розглянувши Ваш запит на доступ до публічної інформації  від 16.07.2021 

№ ЗПІ-О-1295/0-21, у межах своїх повноважень інформуємо. 

Відповідно до Закону України «Про формування та розміщення 

державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 

та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» та 

Порядку формування державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, 

науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 15.04.2013 № 306,  державне замовлення щороку затверджується окремим 

рішенням Кабінету Міністрів України. 

Так, у 2021 році обсяги державного замовлення на підготовку фахівців 

наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів у 2021 році затверджено 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.06.2021 № 708.   

Відповідно до Умов прийому на навчання для здобуття вищої освіти  

в 2021 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України  

від 15.10.2020 № 1274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 

09.12.2020 за № 1225/35508, для прийому вступників на здобуття вищої освіти 

ступеня молодшого бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного 

або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти,  

а також на здобуття вищої освіти освітнього ступеня магістра на основі 

освітнього ступеня бакалавра за спеціальностями 081 «Право» та  

293 «Міжнародне право» застосовується модель адресного розміщення 

державного замовлення. 

Ця модель реалізовує принцип «місце йде за абітурієнтом», тобто місця 

державного замовлення надаються не закладам вищої освіти, а вступникам, які 
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показали кращі результати під час проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання. 

Заклади вищої освіти перед початком вступної кампанії визначають 

максимальні обсяги державного замовлення – це не кількість бюджетних місць, 

які надані відповідному закладу вищої освіти, а максимальний обсяг місць, який 

заклад може отримати у випадку, якщо до нього подадуть заяви абітурієнти  

з кращими конкурсними балами. Сума максимальних обсягів по всіх закладах 

вищої освіти України за відповідними спеціальностями, як правило, суттєво 

більша, ніж обсяг державного замовлення, затверджений Урядом. 

При цьому, кількість бюджетних місць, що отримав відповідний заклад 

вищої освіти при адресному розміщенні державного замовлення за тією чи 

іншою спеціальністю дорівнює кількості осіб, які отримали рекомендації до 

зарахування на бюджет.   

 

 

 

Генеральний директор                                                                         Олег ШАРОВ 
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