
ІV. Обсяги прийому та обсяги державного замовлення, розміщення 
державного (регіонального) замовлення 

1. Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу для 
певного рівня вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання.  

2. Прийом на навчання за державним замовленням здійснюється на рівні, 
спеціальності (галузі знань) та форми здобуття вищої освіти, за якими воно 
сформовано Кабінетом Міністрів України. 

Формування та розміщення державного замовлення може здійснюватися 
за предметними спеціальностями та спеціалізаціями відповідно до Переліку 
наказів державних замовників, якими визначаються предметні спеціальності та 
спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та 
розміщення державного замовлення. 

Прийом на навчання за державним замовленням можуть здійснювати 
заклади вищої освіти, які здобули ліцензію на провадження освітньої діяльності 
на певному рівні вищої освіти та/або за певною освітньою програмою, що 
передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання, не пізніше ніж 31 грудня 2022 року, за 
кошти фізичних та/або юридичних осіб – не пізніше ніж 31 травня 2023 року. 

3. У межах сформованих у встановленому порядку обсягів державного 
замовлення розміщення місць у закладах вищої освіти здійснюється на 
конкурсній основі шляхом: 

– розподілу бюджетних місць за рішенням конкурсної комісії державного 
замовника; 

– критеріального розподілу бюджетних місць; 
– широкого конкурсу. 
Широкий конкурс використовується при адресному розміщенні місць 

державного замовлення для здобуття: 
– ступеня бакалавра на основі ПЗСО та НРК5; 
– ступеня магістра зі спеціальностей галузей знань 05 «Соціальні та 

поведінкові науки», 07 «Управління та адміністрування», 08 «Право», 
28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні відносини». 

Перелік та структура широких конкурсів на рівнях вищої освіти наведені 
в додатку 4. 

4. Надання вступникам рекомендації до зарахування на навчання за 
державним або регіональним замовленням у закладах вищої освіти (крім вищих 
військових навчальних закладах, закладів вищої освіти із специфічними 
умовами навчання, військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти) 
проводиться за результатами адресного розміщення бюджетних місць, які 
формуються в ЄДЕБО та відображаються в електронному кабінеті вступника. 

5. Обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на фіксовані 
та відкриті конкурсні пропозиції визначає університет у межах різниці між 
обсягом прийому на конкурсну пропозицію та загальним (максимальним) 



обсягом державного замовлення, за необхідністю передбаченим резервом для 
поновлення у ньому або переведення до нього з інших закладів вищої освіти 
для здобуття вищої освіти відповідного рівня або за відповідною освітньою 
програмою. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактично отриманого 
державного замовлення та у випадках виділення додаткових місць державного 
замовлення, переведення на вакантні місця державного замовлення і 
перерозподілу місць між формами здобуття освіти, але не може зменшуватись 
для конкурсної пропозиції у період між початком прийому документів і заяв та 
формуванням списку рекомендованих за цією пропозицією. 

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначає заклад 
вищої освіти у межах ліцензованого обсягу для певного рівня вищої освіти або 
для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання. 

6. Загальний обсяг бюджетних місць для фіксованих конкурсних 
пропозицій, максимальний обсяг бюджетних місць та кваліфікаційний мінімум 
державного замовлення для відкритих конкурсних пропозицій, обсяги квоти-1, 
квоти-2, квоти для іноземців для фіксованих та відкритих конкурсних 
пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних та/або юридичних осіб на 
відкриті та фіксовані конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні 
конкурсні пропозиції оприлюднюються на офіційному вебсайті НТУ 
«Дніпровська політехніка» та визначаються в Правилах прийому (після 
отримання необхідної інформації від державного замовника). 
 


