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Розглянувши Ваш запит на отримання публічної інформації від 

29.07.2021 № ЗПІ-Н-1358/0-21, у межах своїх повноважень інформуємо. 

Умовами прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2021 році, 

затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 15.10.2020  

№ 1274, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.12.2020 за  

№ 1225/35508, спеціальних умов під час вступу на навчання для здобуття 

ступеня магістра на основі ступеня бакалавра для дітей осіб, визнаних 

учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно 

до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту» (далі – діти учасників бойових дій) не передбачено. 

Тобто, вступники з числа дітей учасників бойових беруть участь  

у конкурсному відборі до закладів вищої освіти для здобуття ступеня 

магістра на основі ступеня бакалавра на загальних засадах.    

Водночас, відповідно до частин сьомої та дев’ятої статті 12 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

і частини п’ятнадцятої статті 44 Закону України «Про вищу освіту» держава 

забезпечує, зокрема, дітям осіб, визнаним учасниками бойових дій 

відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 років, державну цільову підтримку для 

здобуття професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти. Порядок та умови надання державної цільової підтримки для здобуття 

вищої освіти зазначеним категоріям громадян визначаються Кабінетом 

Міністрів України. 

На виконання зазначеної норми постановою Кабінету Міністрів України  

від 23.11.2016 № 975 затверджено Порядок та Умови надання державної 
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цільової підтримки деяким категоріям громадян для здобуття професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти (далі – Порядок). 

Згідно із пунктом 4 Порядку державна цільова підтримка надається 

дітям учасників бойових дій, у вигляді, зокрема: 

повної оплати навчання для здобуття професійної (професійно-

технічної), фахової передвищої та вищої освіти за певним освітньо-

кваліфікаційним рівнем (рівнем вищої освіти) за рахунок коштів загального 

фонду державного або місцевих бюджетів - у разі зарахування на місця 

державного (регіонального) замовлення відповідно до умов та правил 

прийому (з урахуванням квот, установлених відповідно до законодавства); 

пільгових довгострокових кредитів для здобуття професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти; 

першочергового переведення здобувачів освіти, зарахованих 

відповідно до умов та правил прийому на навчання на підставі угод, 

укладених з фізичною або юридичною особою, на навчання на місцях 

державного (регіонального) замовлення у державних або комунальних 

закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої 

освіти, що одержані за рахунок перерозподілу закладом професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти або відповідним 

державним замовником наявних обсягів державного (регіонального) 

замовлення.  

Для отримання державної цільової підтримки, особи, подають особисто 

на ім’я керівника відповідного закладу вищої освіти заяву, складену в 

довільній формі, із зазначенням конкретних видів державної цільової 

підтримки, на які особи претендують. Державна цільова підтримка певного 

виду надається за рішенням керівника закладу освіти (пункт 8 Порядку).   

Крім того, пунктом 3 частини першої Указу Президента України  

від 29.10.2014 № 835 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення додаткових 

соціальних гарантій окремим категоріям громадян» Кабінету Міністрів 

України надано доручення ужити невідкладних заходів щодо вирішення 

питання переведення на навчання за кошти державного бюджету дітей 

учасників бойових дій із числа осіб, які захищали незалежність, суверенітет  

і територіальну цілісність України та брали безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, за рахунок 

перерозподілу наявних обсягів державного замовлення.  

 При цьому зазначаємо, що обсяг державного замовлення для закладів 

вищої освіти, які знаходяться у сфері управління Міністерства освіти і науки 

України, встановлюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

«Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікації та 

перепідготовку кадрів» щорічно та доводиться закладам вищої освіти на 

конкурсних засадах згідно із постановою Кабінету Міністрів України від 
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20.05.2013 № 363 «Про затвердження Порядку розміщення державного 

замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та 

робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 

відповідно до рішень Конкурсної комісії. 

Виділення додаткових місць державного замовлення понад затверджені 

Урядом обсяги неможливо та суперечить бюджетному законодавству. 

Переведення студентів з контрактної на бюджетну форму навчання, 

зокрема, дітей учасників бойових дій, може бути здійснено тільки за рахунок 

вивільнених (вакантних) місць державного замовлення відповідного року та 

форми навчання, у тому числі шляхом перерозподілу місць між 

спеціальностями.    

На сьогоднішній день це єдиний правовий механізм переведення осіб 

зазначеної категорії на навчання за рахунок бюджетних коштів.  

Крім того зазначаємо, що відповідно до пункту 4 розділу І Умов прийому 

усі питання, пов’язані з прийомом до закладу вищої освіти, вирішуються 

приймальною комісією, головою якої є керівник закладу освіти. Керівник 

закладу вищої освіти забезпечує дотримання законодавства України, а також 

відкритість та прозорість роботи приймальної комісії. 

Таким чином, за більш детальними роз’ясненнями щодо вступу до 

закладу вищої освіти для здобуття освітнього ступеня магістра Вам необхідно 

насамперед звернутися до приймальної комісії закладу вищої освіти.  

 

 

 

Генеральний директор                                                                   Олег ШАРОВ 
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