
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється:  
– за рахунок видатків державного бюджету; 
– за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 

за кошти грантів, які отримав університет на проведення наукових досліджень, 
за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора 
філософії); 

– за ваучерами. 
2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту на 

конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, якщо певний ступінь 
вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного бюджету в 
закладах вищої освіти, які дотримуються законодавства про формування та 
розміщення державного замовлення. 

Особи можуть здобувати ступінь магістра на основі НРК7, який здобутий 
за кошти державного або місцевого бюджету, виключно за кошти фізичних 
та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 5 цього розділу. 

3. Особа може вступити до університету для здобуття ступеня магістра на 
основі НРК6 або НРК7, здобутого за іншою спеціальністю (напрямом 
підготовки) (з урахуванням вимог абзацу шостого пункту 1 розділу II цих 
Правил прийому), за умови успішного проходження вступних випробувань. 
Фінансування навчання за державним замовленням здійснюється в межах 
строку навчання за навчальним планом відповідної освітньої програми. 

4. Громадяни України, які не завершили навчання за державним 
замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право повторного вступу 
для безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних закладах 
вищої освіти за тим самим ступенем освіти за умови відшкодування до 
державного або місцевого бюджету коштів, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців, відповідно до Порядку відшкодування коштів державного 
бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 року № 658. Ця 
вимога не застосовується до учасників бойових дій. 

5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 
другою спеціальністю у державних, приватних та комунальних закладах вищої 
освіти: 

– якщо за станом здоров’я вони втратили можливість виконувати 
службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що 
підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії, та в інших 
випадках, передбачених законом; 

– якщо вони вступають на навчання до вищих військових навчальних 
закладів, закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання, військових 
навчальних підрозділів закладів вищої освіти; 

– якщо вони мають направлення на навчання, видане державним 
замовником відповідно до законодавства. 



6. Іноземці та особи без громадянства, зокрема закордонні українці, які 
постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких 
визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право 
на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за рахунок 
коштів державного бюджету. 

7. Особи, які здобувають вищу освіту, мають право на навчання 
одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох закладах 
вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше освітніми 
програмами за державним або регіональним замовленням. 

8. Вступники допускаються до конкурсного відбору на місця державного 
або регіонального замовлення та можуть бути рекомендовані або переведені на 
такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 130,000. Обмеження 
щодо переведення на вакантні місця державного замовлення не застосовується 
до осіб, зазначених у пункті 10 розділу VIII цих Правил прийому. 

9. Прийом на навчання вступників за спеціальністю 081 «Право» за 
державним замовленням для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною 
формою здобуття освіти не проводиться. Відкриті та фіксовані конкурсні 
пропозиції за цими спеціальностями за зазначеними рівнями та формами 
здобуття вищої освіти не формуються, зарахування (переведення) на навчання 
на місця за державним замовленням не проводиться. 
 


