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КАБІНЕТ МІНІСТРІВ
УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 07 липня 2022 р. № 769

Київ

Про державне замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та
робітничих кадрів, на підвищення кваліфікац� та перепідготовку кадрів у 2022 році

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити обсяги державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, на підвищення кваліфікац� та перепідготовку кадрів у
2022 році та перелік державних замовників, що додаються.

2. Установити, що:

перерозподіл місць державного замовлення між галузями знань, крім випадків,
передбачених законодавством, забороняється;

за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів державні замовники у
разі потреби збільшують обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів)
на основі повної загальної середньої освіти на кількість зарахованих за квотою до закладів
вищої (фахової передвищої) освіти осіб, місцем проживання яких є територіальні громади,
які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в
тимчасовій окупац�, оточенні (блокуванні).

3. В умовах воєнного стану з метою підтримки дітей захисників та захисниць України,
внутрішньо переміщених осіб, що перемістилися з територіальних громад, які розташовані
в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупац�,
оточенні (блокуванні), що станом на 15 жовтня поточного року включені до відповідного
переліку, затвердженого Мінреінтеграц�, дозволити державним замовникам за рахунок
невикористаних місць державного замовлення, затвердженого цією постановою,
переводити на навчання за кошти державного бюджету студентів з числа осіб зазначених
категорій, які були зараховані до закладів вищої, фахової передвищої освіти в минулих
роках на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб.

          Прем’єр-міністр України                                 Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

Обсяги та перелік, що додаються:
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ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів України  

від 7 липня 2022 р. № 769 

 

ДЕРЖАВНЕ ЗАМОВЛЕННЯ 

на підготовку фахівців за освітнім ступенем магістра (на основі 

освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) на 2022 рік (прийом) 

Шифр 

галузі 

Найменування 

галузі знань 

Код спеціаль- 

ності 

Найменування 

спеціальності 

Прийом, осіб 

усього 

у тому числі 

за денною 

формою 

здобуття 

освіти 

 Національна академія наук    

 Магістр (на основі освітньо-кваліфікаційного  44 44 

 рівня бакалавра) - усього   

 у тому числі за галузями знань:    

09 Біологія  091 біологія 12 12 

 Усього за галуззю    12 12 

10 Природничі науки 104 фізика та астрономія 5 5 

  105 прикладна фізика та 

наноматеріали 

7 7 

 Усього за галуззю    12 12 

11 Математика та 

статистика  

111 математика 5 5 

 Усього за галуззю    5 5 

12 Інформаційні технології  122 комп’ютерні науки 10 10 

 Усього за галуззю    10 10 

13 Механічна інженерія 132 матеріалознавство 5 5 

 Усього за галуззю      5 5 

 

 

 


