
ІІІ. Джерела фінансування здобуття вищої освіти 

3.1. Фінансування підготовки здобувачів вищої освіти здійснюється: 

‒ за рахунок видатків державного бюджету у державних та приватних 

закладах вищої освіти (державне замовлення) та за рахунок видатків місцевих 

бюджетів у державних та комунальних закладах вищої освіти (регіональне 

замовлення); 

‒ за рахунок цільових пільгових державних кредитів. Отримання цільових 

пільгових державних кредитів для здобуття вищої освіти здійснюється 

відповідно до Порядку пільгового кредитування для здобуття професійно-

технічної та вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29 серпня 2018 року № 673; 

‒ за ваучерами; 

‒ за кошти фізичних та/або юридичних осіб (на умовах договору, зокрема 

за кошти грантів, які отримав Волинський національний університет імені Лесі 

Українки на проведення наукових досліджень, за якими передбачається 

підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора 

наук). 

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

на конкурсній основі відповідно до стандартів вищої, якщо певний ступінь 

вищої освіти громадянин здобуває вперше за кошти державного або місцевого 

бюджету в державних і комунальних закладах вищої освіти, а також за 

відкритими конкурсними пропозиціями у приватних закладах вищої освіти, 

які дотримуються законодавства про індикативну собівартість, про 

формування та розміщення державного замовлення  та за умови виконання 

такими закладами вимог до розміщення державного замовлення, визначених 

Умовами прийому. 

в Волинському національному університеті імені Лесі Українки 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 кошти 

державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним 

замовленням), можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних 

та/або юридичних осіб, крім випадків, передбачених у пункті 3.5 цього 

розділу. 

3.3. Особа може вступити до Волинського національного університету 

імені Лесі Українки для здобуття ступеня магістра на основі ступеня 

бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, здобутого 

за іншою спеціальністю (напрямом підготовки) (з урахуванням вимог абзацу 

дев’ятого пункту 1 розділу ІІ Умов прийому), за умови успішного 

проходження вступних випробувань з урахуванням середнього бала 

відповідного додатка до диплома. Університет у Правилах прийому може 

встановлювати додаткові вимоги для такої категорії осіб щодо строків 

навчання, включення додаткових обов’язкових навчальних компонентів до 

індивідуального навчального плану та обмеження щодо можливого поєднання 



спеціальностей різних галузей. Фінансування навчання за кошти державного 

та місцевого бюджетів (за державним або регіональним замовленням) 

здійснюється в межах нормативного строку навчання за основним навчальним 

планом. 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

ветеринарного спрямування) на основі освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодшого спеціаліста, освітньо-професійного ступеня фахового молодшого 

бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра  можуть зараховуватись 

за державним (регіональним) замовленням на перший курс за скороченим 

строком навчання лише в разі вступу на ту саму або споріднену в межах галузі 

знань спеціальність, а також на спеціальності, зазначені в Переліку 

спеціальностей, яким надається особлива підтримка (додаток до Правил 

прийому). 

Особи, які вступають для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямування) на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, можуть 

зараховуватись за кошти фізичних та/або юридичних осіб на перший курс за 

скороченим строком навчання або на другий чи старші курси з нормативним 

строком навчання на вакантні ліцензійні місця. 

3.4. Громадяни України, які не завершили навчання за кошти державного 

або місцевого бюджету (за державним або регіональним 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 або місцевого бюджету, витрачених на оплату послуг з підготовки 

фахівців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 

2015 року № 658. 

Вступ на навчання для здобуття ступеня магістра медичного, 

фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної загальної 

середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього 

ступеня молодшого бакалавра вважається вступом одночасно для здобуття 

ступенів бакалавра та магістра відповідно до пункту 2.1 цих Правил прийому. 

3.5. Громадяни України мають право безоплатно здобувати вищу освіту 

за другою спеціальністю у Волинському національному університеті імені 

Лесі Українки: 

‒ 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 мають направлення на навчання, видане державним 

(регіональним) замовником відповідно до законодавства. 



3.6. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані 

на навчання для здобуття вищої освіти за денною або заочною формою на 

підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною 

особою, а саме: 

‒ пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти ‒ 

студентам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому 

законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх 

числа до закінчення ними відповідно державного чи комунального 

професійно-технічного закладу або закладу вищої освіти, але не довше ніж до 

досягнення 23 років; 

‒ пільговий довгостроковий кредит для здобуття вищої освіти ‒ 

студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності та курсантам 

невійськових вищих навчальних закладів, перелік яких затверджується 

Кабінетом Міністрів України, до досягнення ними 35 років. 

3.7. Іноземці та особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, 

які постійно проживають в Україні, особи, яких визнано біженцями, та особи, 

які потребують додаткового захисту мають право на здобуття вищої освіти 

нарівні з громадянами України. 

3.8. Особи, які навчаються у закладах вищої освіти, мають право на 

навчання одночасно за декількома освітніми програмами, а також у декількох 

закладах вищої освіти. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями 

(спеціалізаціями, освітніми програмами, напрямами підготовки, рівнями, 

ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого 

бюджетів, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних 

спеціальностей) в одній освітній програмі, або здобуття ступеня магістра 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань на основі повної 

загальної середньої освіти або освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста, яке вважається одночасним здобуттям ступенів бакалавра та 

магістра. 

3.9. Вступники на навчання для здобуття ступеня бакалавра (магістра 

медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної 

загальної середньої освіти допускаються до конкурсного відбору на місця 

державного (регіонального) замовлення та можуть бути рекомендовані або 

переведені на такі місця в разі наявності конкурсного бала не менше ніж 

125,000.  Обмеження щодо переведення на вакантні місця державного 

(регіонального) замовлення не застосовується до осіб, зазначених у пункті 12 

розділу VIII Умов прийому. 

3.10. Прийом вступників за державним або регіональним замовленням 

для здобуття ступеня молодшого бакалавра за всіма формами здобуття освіти, 

а також для здобуття ступенів бакалавра, магістра за заочною формою 

здобуття освіти за спеціальністю 081 «Право» в 2021 році не проводиться. 

3.11. Волинський національний університет імені Лесі Українки як 

надавач освітніх послуг у сфері вищої освіти, що здійснює навчання для 



здобуття вищої освіти на умовах державного (регіонального) замовлення 

та/або за рахунок цільових пільгових державних кредитів встановлює вартість 

навчання відповідно до Порядку формування мінімального розміру плати за 

навчання для здобуття  вищої освіти на основі індикативної собівартості, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 

року № 191. 
 


