
Керівникам закладів вищої, фахової 
передвищої освіти всіх форм власності, 
та наукових установ, які здійснюють 
підготовку у сфері вищої освіти

Про підготовку до вступної кампанії 2022 р.

Шановні колеги!

Міністерство освіти і науки України інформує, що Умови прийому на 
навчання для здобуття вищої освіти в 2022 році, затверджені наказом 
Міністерства освіти і науки України від 13.10.2021 (далі – Умови прийому), було 
зареєстровано в Міністерстві юстиції України 26.11.2021 за № 1542/37164. 
Офіційна публікація запланована на 10 грудня 2022 року. 

З метою підготовки до вступної кампанії 2022 року Міністерство звертає 
увагу на деякі особливості організації вступної кампанії у закладах вищої, 
фахової передвищої освіти всіх форм власності, та наукових установах, які 
здійснюють підготовку у сфері вищої освіти (далі – заклади освіти).

1. Відповідно до пункту 7 розділу XV Умов прийому до 15 січня 2022 року 
заклад вищої освіти, що претендує на отримання місць за державним 
(регіональним) замовленням на підготовку фахівців ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного 
спрямувань), магістра за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 08 
«Право», 28 «Публічне управління та адміністрування», 29 «Міжнародні 
відносини», вносить до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (далі 
– ЄДЕБО) пропозиції щодо максимальних обсягів державного замовлення. 

Формування та подання пропозицій щодо максимальних обсягів в ЄДЕБО 
здійснюють тільки заклади освіти, що знаходяться в підпорядкуванні 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства культури та інформаційної 
політики України та приватні заклади вищої освіти, які претендують на 
отримання місць державного замовлення від МОН.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м. Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185
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Відкриті конкурсні пропозиції створюються на підставі відповідних 
погоджених максимальних обсягів та вносяться до ЄДЕБО не пізніше 28 лютого 
2022 року.

Отже, внесення відкритих конкурсних пропозицій відбуватиметься на 
підставі погоджених державним замовником відповідних максимальних 
обсягів.

2. Відповідно до частини третьої статті 24 Закону України «Про вищу 
освіту» ліцензований обсяг встановлюється на певному рівні вищої освіти або 
для певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, і 
визначає максимальну сумарну кількість здобувачів вищої освіти, які можуть 
протягом одного календарного року вступити на навчання до закладу вищої 
освіти, бути поновлені у ньому або переведені до нього з інших закладів вищої 
освіти для здобуття вищої освіти відповідного рівня, або за відповідною 
освітньою програмою.

У зв`язку з чим в ЄДЕБО запроваджено контроль дотримання виділеного 
ліцензованого обсягу на рік у сфері вищої освіти шляхом реалізації перевірки 
при зарахуванні, переведенні, поновленні на відповідному рівні або для певної 
освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

При перевірці ліцензійного обсягу на відповідний рік враховуються: 
- картки здобувачів зі статусами навчання «Зараховано», «Переведено (з 

іншого ЗО)», «Поновлено», «Поновлено (з іншого ЗО)», «Продовжено навчання 
(освітня декларація)»; 

- заяви вступників у статусі «До наказу» (крім заяв вступників, вилучених з 
наказу про зарахування); 

- звернення до МОН з типами «Запит на створення картки здобувача», 
«Переведення на іншу спеціальність» у статусах «Потребує розгляду», 
«Опрацьовується», «Вирішено»; 

- виділена частина ліцензованого обсягу в колонці «ЧЛО» відповідної 
конкурсної пропозиції з ознакою «Підтверджено внесення конкурсної 
пропозиції». 

Відповідно до пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 18 грудня 2019 року №392-IX 
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перевірка ліцензованого обсягу виконується виключно на актуальні 
переоформлені ліцензії у сфері вищої освіти без проходження ліцензування.

У разі розширення або звуження ліцензованого обсягу протягом 
календарного року (після 01 січня та до 31 грудня) на відповідному рівні вищої 
освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної 
кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на 
відповідному рівні вищої освіти підрахунок ліцензованого обсягу здійснюється 
за новим ліцензованим обсягом після опрацювання ліцензійної справи зі 
статусом «Задовільнена».

Перевірки виконуються лише за актуальними спеціальностями 
(спеціалізаціями) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266. Не 
підпадають до підрахунку ліцензованого обсягу всі ліцензії:

• освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста;
• освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста;
• редакції 2010 року;
• за наступними спеціальностями редакції 2015 року:

011 Науки про освіту
055 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
056 Міжнародні економічні відносини
074 Публічне управління та адміністрування
082 Міжнародне право
122 Комп`ютерні науки та інформаційні технології
225 Медична та психологічна реабілітація
226 Фармація
227 Фізична реабілітація

     Реалізовано механізм підрахунку фактичного ліцензованого обсягу на 
освітню програму та за рівнями освіти. 

    Перевірка фактичного обсягу доступна в модулі «Ліцензії за сферами 
освіти» розділу «Заклад освіти»:

• за освітніми програмами в блоці «Ліцензії ВО за освітніми програмами» - 
Звіт «Фактичний ліц. обсяг»;

• на рівень освіти в блоці «Ліцензії ВО за рівнями освіти» - Звіт 
«Ліцензійний обсяг».
Підрахунок фактичного ліцензованого обсягу здійснюється за певним 

рівнем вищої освіти або для певної освітньої програми, що передбачає 
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присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання: початковий (короткий цикл), перший 
(бакалаврський) рівень, другий (магістерський) рівень.

Алгоритм підрахунку залишку фактичного ліцензованого обсягу для 
певної освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації 
з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, наведено у додатку 
до листа.

Звертаємо увагу, що внесення конкурсних пропозицій до ЄДЕБО, 
зарахування, переведення здобувачів вищої освіти з іншого закладу або 
поновлення для продовження здобуття вищої освіти здійснюється за умови 
наявності залишку фактичного ліцензійного обсягу.

У разі, якщо здобувач переводиться в межах закладу вищої (фахової 
передвищої) освіти зі спеціальності на відповідному рівні вищої освіти на 
освітню програму, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, то він займає місце 
ліцензованого обсягу в регульованій освітній програмі.

Підрахунок залишку фактичного ліцензованого обсягу за певним рівнем 
вищої освіти здійснюється аналогічно за наведеною у додатку формулою, де 
найменшою статистичною одиницею при розрахунку є спеціальність. Дані 
відбираються виключно за спеціальностями на відповідному рівні вищої освіти 
без урахування ліцензійного обсягу за освітніми програмами, що передбачають 
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено 
додаткове регулювання. Звертаємо увагу, що заклад освіти може самостійно 
змінювати розподіл ліцензійного обсягу на відповідному рівні вищої освіти між 
спеціальностями, крім ліцензійного обсягу за освітніми програмами, що 
передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких 
запроваджено додаткове регулювання.

Перевірка розрахунку ліцензійного обсягу за наведеною схемою 
запроваджується в ЄДЕБО з 01 січня 2022 року.

3. Відповідно до пункту 35 Ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 
2015 р. № 1187 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 
2021 р. № 365) (далі – Ліцензійні умови) здобувач ліцензії (ліцензіат) повинен 
бути забезпечений науково-педагогічними (педагогічними) та/або науковими 
працівниками, необхідними для реалізації освітніх компонентів, передбачених 
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освітньою (освітніми) програмою (програмами) на відповідному рівні вищої 
освіти.

З метою забезпечення дотримання зазначених вимог в ЄДЕБО реалізовано 
модуль «Кадрове забезпечення освітньої програми/спеціальності» за формою 
додатка 16 до Ліцензійних умов та модуль «Кадрове забезпечення освітнього 
процесу» за формою додатка 15 до Ліцензійних умов.

Нагадуємо, що частка науково-педагогічних (педагогічних) та/або 
наукових працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене звання та 
працюють у здобувача ліцензії (ліцензіата) за основним місцем роботи, повинна 
становити не менше 50 відсотків на відповідному рівні вищої освіти або за 
освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні 
вищої освіти, з них осіб, які мають науковий ступінь доктора наук та/або вчене 
звання професора, повинна становити:

для другого (магістерського) рівня вищої освіти - не менше 10 відсотків;
для третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня вищої освіти - 

не менше двох докторів наук (для освітньо-творчих програм замість доктора 
наук може враховуватися доктор мистецтва) для здійснення керівництва 
науковою складовою кожної освітньо-наукової/освітньо-творчої програми.

Склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які 
мають освітню та/або професійну кваліфікацію, відповідну освітній програмі, 
повинен бути не менш як три особи, які мають науковий ступінь та/або вчене 
звання та працюють у закладі освіти за основним місцем роботи.

При внесенні в ЄДЕБО конкурсних пропозицій за відповідними 
освітніми програми реалізовано перевірку наявності у модулях «Кадрове 
забезпечення ОП/спеціальності» та «Кадрове забезпечення освітнього 
процесу» інформації, підписаної кваліфікованим електронним підписом 
відповідальної особи закладу освіти (тип «Ліцензування. Відповідальна 
особа»).

Звертаємо увагу, що до кадрового забезпечення освітньої програми можуть 
включатись науково-педагогічні, педагогічні та наукові працівники закладу 
вищої освіти, які працюють в закладі за суміщенням. Також один працівник може 
бути включеним до декількох позицій, в тому числі на різних рівнях освіти.

Кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 
закладу вищої освіти для заповнення інформації про кадрове забезпечення 
освітнього процесу повинна бути достатньою для забезпечення освітнього 
процесу як мінімум першого року навчання (перший курс для нормативного 
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терміну навчання або відповідний старший курс для набору зі скороченим 
терміном навчання). 

Інформацію у відповідних модулях ЄДЕБО необхідно підтримувати в 
актуальному стані. Нагадуємо, що відповідно до Положення про Єдину 
державну електронну базу з питань освіти, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України від 08 червня 2018 року № 620, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 05 жовтня 2018 року за № 1132/32584, інформація 
вноситься до ЄДЕБО користувачами ЄДЕБО протягом п’яти робочих днів з 
моменту її створення або отримання, якщо інший строк не встановлений 
законодавством. Звертаємо увагу, що після внесення конкурсних пропозицій 
заклади освіти мають можливість внести зміни до модулів «Кадрове 
забезпечення освітньої програми/спеціальності» та «Кадрове забезпечення 
освітнього процесу» з повторним накладенням кваліфікованого електронного 
підпису. Водночас, у разі якщо таку інформацію не буде внесено вчасно (не 
накладено кваліфікований електронний підпис) впродовж п’яти днів конкурсні 
пропозиції за відповідними спеціальностями/освітніми програмами буде 
автоматично заблоковано і вони не будуть доступні для подачі заяв вступниками. 
Завершення внесення відповідної інформації до зазначених модулів та 
накладання кваліфікованого електронного підпису не потребуватиме повторного 
внесення конкурсних пропозицій та повторного погодження з державним 
замовником (ознака «Потребує підтвердження  державним замовником (ПДЗ)» 
встановлюватись не буде).

Перевірка наявності інформації в модулях «Кадрове забезпечення 
освітньої програми/спеціальності» та «Кадрове забезпечення освітнього 
процесу» при створенні конкурсних пропозицій запроваджується з 
01.01.2022.

4. Нагадуємо, що заклади вищої освіти приватної форми власності у 2022 
році мають можливість отримати державне замовлення на підготовку молодших 
бакалаврів та бакалаврів шляхом створення в ЄДЕБО відповідних пропозицій до 
максимальних обсягів державного замовлення та створення відкритих 
конкурсних пропозицій у терміни, визначені Умовами прийому. Для отримання 
відповідного доступу для формування пропозицій щодо максимального обсягу 
необхідно звернутися до Технічного адміністратора ЄДЕБО – Державного 
підприємства «Інфоресурс».
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У разі отримання місць державного замовлення заклад освіти повинен 
буде дотримуватись законодавства про індикативну собівартість на всіх 
рівнях, спеціальностях та формах здобуття вищої освіти. 

З повагою

Перший заступник Міністра Андрій ВІТРЕНКО

Віталій Носок
481 32 67
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Додаток до листа МОН

Алгоритм підрахунку залишку фактичного ліцензованого обсягу для 
освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 

професій, для яких запроваджено додаткове регулювання

Підрахунок залишку фактичного ліцензованого обсягу для певної 
освітньої програми, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з 
професій, для яких запроваджено додаткове регулювання (А1), відбувається за 
формулою з математичною послідовністю (спочатку операції в дужках):

A1 = B1 - (C1 + D1 + E1 + (F1 - (F1Di + F1Ei)) + G1), де:

• i=1..n, n – кількість конкурсних пропозицій в межах освітньої програми;
• B1 – максимальний ліцензований обсяг на поточний рік для діючої ліцензії 

для набору на освітню програму, що передана вхідним параметром (розділ 
«Заклад освіти» модуль «Ліцензії за сферами освіти» блок «Ліцензії ВО за 
освітніми програмами»). Тобто, це максимальна кількість здобувачів, яких 
можна зарахувати (перевести, поновити) в поточному році на таку освітню 
програму;

• C1 - кількість здобувачів за відповідною освітньою програмою, що передана 
вхідним параметром, в яких тимчасово призупинено навчання (знаходяться в 
академвідпустці тощо) та збираються повернутись до навчання в поточному 
році. Тобто, це здобувачі з поточними статусами навчання: «Надано 
академвідпустку», «Продовжено академвідпустку», «Надано повторне 
навчання» на відповідній освітній програмі, в історії навчання яких в полі «Діє 
по» вказано поточний рік;

• D1 - кількість здобувачів за відповідною освітньою програмою, що передана 
вхідним параметром, яких вже зараховано в поточному році. Тобто, це здобувачі 
з поточним статусом навчання в ЄДЕБО: «Зараховано», «Переведено (з іншого 
ЗО)», «Поновлено», «Поновлено (з іншого ЗО)», «Продовжено навчання (освітня 
декларація)» на відповідній освітній програмі, в історії навчання яких в полі «Діє 
з» вказано поточний рік;

• E1 - кількість заяв за цією освітньою програмою, що передана вхідним 
параметром, за якими вже фактично вступник зарахований на навчання, але для 
яких ще не створено картку здобувача. Тобто, це заяви, включені до наказу про 
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зарахування зі статусом «До наказу», але при цьому не враховуються заяви, 
включені до наказу про відрахування (виключення з наказу про зарахування);

• F1 - кількість виділених місць для вступу в поточному році, яке 
визначається за даними в полі "ЧЛО" (частина ліцензованого обсягу) в усіх 
конкурсних пропозиціях з наявною освітньою програмою у конкурсній 
пропозиції, що передана вхідним параметром. Тобто, це значення ЧЛО в 
конкурсній пропозиції з ознакою «Підтверджено внесення конкурсної 
пропозиції, в якій поточна дата менше ніж «Дата оголошення першого списку 
рекомендованих на загальних умовах» (якщо ще не наступила дата оголошення 
першого списку рекомендованих на загальних умовах, то вважається, що «ЧЛО» 
в конкурсній пропозиції бронює місця, а якщо наступила - всі місця з «ЧЛО» 
звільняються і така конкурсна пропозиція не враховується надалі. І навіть, якщо 
за цією конкурсною пропозицією здійснюється зараховування після дати 
оголошення першого списку рекомендованих, то вони автоматично попадають в 
підрахунок до параметру Е1);

• F1Di - кількість здобувачів, яких вже встигли прийняти в поточному році 
(не всього, а саме за цією конкурсною пропозицією, що передана з параметру 
F1). Тобто, це здобувачі зі статусом навчання «Зараховано», «Переведено (з 
іншого ЗО)», «Поновлено», «Поновлено (з іншого ЗО)», «Продовжено навчання 
(освітня декларація)», в історії навчання яких в полі «Діє з» вказано поточний рік 
(не враховуються статуси «Надано академвідпустку», «Продовжено 
академвідпустку», «Надано повторне навчання» оскільки вже враховані в 
параметрі С1);

• F1Ei - кількість заяв (не всього, а саме за цією конкурсною пропозицією, що 
передана з параметру F1), за якими вже де-юре вступник зарахований на 
навчання, але для яких ще не встигли створити картку здобувача. Тобто, заяви з 
параметру F1 зі статусом «До наказу» (водночас за цією заявою ще не створено 
картку здобувача та заява відсутня в наказі про відрахування (виключення з 
наказу про зарахування));

• G1 – кількість фізичних осіб, включених до звернення з типом «Запит на 
створення картки здобувача» та «Переведення на іншу спеціальність» в статусах 
«Потребує розгляду», «Опрацьовується», «Вирішено» з відповідним 
ідентифікатором освітньої програми, що передана вхідним параметром, для яких 
ще не створено картку здобувача (інше вже враховано в показнику D1). Тобто, 
кількість фізичних осіб в зверненні, для яких ще не створено картку здобувача 
на відповідну освітню програму. 


