
ІV. ПРАВО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ НА РІЗНІ ДЖЕРЕЛА ЇЇ 

ФІНАНСУВАННЯ 

 

1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті 

здійснюється: 

 

за кошти місцевого (м. Києва) бюджету – за державним (регіональним) 

замовленням; 

 

за кошти фізичних та юридичних осіб (на умовах контракту, зокрема за 

кошти грантів, які отримав Університет на проведення наукових досліджень, 

за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освітпи ступеня доктора 

філософії або доктора наук). 

 

за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку надання цільових пільгових державних кредитів для 

здобуття вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 16 червня 2003 року № 916; 

 

за ваучерами; 

 

2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту в 

Університеті на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої освіти, 

якщо певний ступінь вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти 

державного або місцевого бюджету. 

 

Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за 

державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра 

лише за кошти фізичних та юридичних осіб. 

 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-

кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть зараховуватись за 

державним (регіональним) замовленням лише в разі вступу на ту саму або 

споріднену в межах галузі знань спеціальність (додаток 3), а також на 

спеціальності, зазначені в переліку спеціальностей (додаток 6). 

 

3. Громадяни України, які не завершили навчання за державним або 

регіональним замовленням за певним ступенем вищої освіти, мають право 



повторного вступу для безоплатного здобуття вищої освіти в Університеті 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 або 

місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки фахівців, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2015 

року № 658. 

 

4. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю в Університеті, 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. 

 

Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту за 

другою спеціальністю в Університеті, якщо вони мають направлення на 

навчання, видане державним (регіональним) замовником відповідно до 

законодавства. 

 

5. Спеціальні умови на здобуття вищої освіти за державним замовленням 

та за рахунок цільових пільгових державних кредитів в Університеті мають: 

 

особи, зазначені в абзацах другому – четвертому пункту 3 розділу ІІI цих 

Правил; 

 

особи, зазначені в абзацах п’ятому – восьмому пункту 3 розділу ІІI цих 

Правил; 

Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, протокол від 07.06.2017 р. № 7 

 

особи, зазначені в абзаці одинадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Правил; 

Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, протокол від 07.06.2017 р. № 7 

 

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх 

справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, 

контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, 

захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; 

осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до 

забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі 

здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), 

померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час 
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забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі 

волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 

каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній 

операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах 

антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому 

такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, 

Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України 

військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які, перебуваючи у 

складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для 

захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в 

подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу 

Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до 

законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули 

(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань 

антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, 

Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України 

військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; 

військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників 

Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, 

Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців 

військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів 

оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, 

поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, 

працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, 

ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які 

захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної 

операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли 

внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої 

участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а 

також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які 

залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та 

загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або 



каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної 

операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули 

або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень 

здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; 
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діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в 

період участі в антитерористичній операції; 
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діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули 

(пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а 

також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території 

інших держав під час цих дій та конфліктів; 

 

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, 

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні 

ним обов’язків військової служби; 

 

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, 

яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю; 

 

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено 

причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі 

внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та 

особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення 

з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2; 

 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 

19 частини першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту"; 
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шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також 

протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки 

яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або 
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які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами 

I або II групи; 

 

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону 

України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»; 

 
особи, зазначені в абзаці дванадцятому пункту 3 розділу ІІІ цих Умов; 

Абзац змінений згідно рішення Приймальної комісії, протокол від 07.06.2017 р. № 7 

 

особи, що здобули повну загальну середню освіту незалежно від форми 

вступних випробувань у навчальних закладах міста Києва при вступі на 

конкурсні пропозиції, для яких встановлено квоту-3. 
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Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним (регіональним) замовленням, якщо вони 

рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди на відкриту або 

закриту конкурсну пропозицію, за умови вступу на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним (регіональним) замовленням в межах квоти-1, яка 

визначена в Додатку 7 цих Правил, за умови вступу на основі повної загальної 

середньої освіти. 

 

Особи, зазначені в абзаці четвертому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним (регіональним) замовленням в межах квоти-2, за 

умови вступу на основі повної загальної середньої освіти. В Університеті 

прийом за квотою -2 не здійснюється. 

 

Особи, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, 

зазначені в абзацах п’ятому – дванадцятому цього пункту, мають право на 

переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення в 

порядку, передбаченому Умовами вступу, якщо вони зараховані на навчання 

за іншими джерелами фінансування на відкриту або закриту конкурсну 

пропозицію. 
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Особи, зазначені в абзаці тринадцятому цього пункту, мають право на 

переведення на місця за рахунок цільових пільгових державних кредитів в 

порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб. 
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Особи, зазначені в абзаці чотирнадцятому цього пункту, допускаються до 

участі в конкурсному відборі на місця державного (регіонального) замовлення 

на основі повної загальної середньої освіти в разі вступу за результатами 

зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року. 
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Особи, зазначені в абзаці п’ятнадцятому цього пункту, мають право на 

зарахування за державним (регіональним) замовленням в межах квоти-3, яка 

визначена в Додатку 7 цих Правил, за умови вступу на основі повної загальної 

середньої освіти. 
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Особи, зазначені в абзацах другому, третьому цього пункту, не зараховані 

на навчання за результатами співбесіди чи в межах квоти-1 або квоти-3, мають 

право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного 

бала. 

 

6. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, 

особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують 

додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України, за винятками. Здобуття вищої освіти 

зазначеними категоріями осіб за кошти державного бюджету здійснюється в 

межах квот, визначених Кабінетом Міністрів України. 

 

7. Обсяги підготовки фахівців за ступенями бакалавра, магістра, доктора 

філософії, доктора наук за рахунок видатків місцевого бюджету (за державним 

замовленням) визначаються Департаментом освіти і науки, молоді та спорту 

виконавчим органом Київради (Київської міської державної адміністрації). 

Понад установлені обсяги прийому на місця, що фінансуються за рахунок 

коштів місцевого бюджету, Університет здійснює прийом студентів на 

навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб у межах ліцензованого обсягу, 

виділеного для прийому у 2017 році. 

 



8. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на відкриті та 

закриті конкурсні пропозиції визначається Університетом у межах різниці між 

ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та 

загальним обсягом державного (регіонального) замовлення. Цей обсяг може 

корегуватись з урахуванням фактичного виконання державного замовлення. 

 

9. Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається 

вищим навчальним закладом у межах ліцензованого обсягу з урахуванням 

його поділу за формами навчання. 

 

10. Квоти-1 та Квоти-3 встановлюються Університетом у відповідності з 

додатком 7 цих Правил 

 



 

Правила прийому на навчання до Київського університету імені Бориса 

Грінченка в 2017 році (надалі – Правила) розроблені Приймальною комісією 

Київського університету імені Бориса Грінченка (далі – Приймальна комісія) 

відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

України в 2017 році (надалі – Умови прийому), затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 13 жовтня 2016 року № 1236 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 23 листопада 2016 року за 

№1515/29645. 

 

 


