
 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

Про затвердження форми угоди 

про надання пільгового державного кредиту  
для здобуття вищої освіти  

 
     Відповідно до абзацу першого пункту 12 постанови   Кабінету   Міністрів  
України від 29 серпня 2018 року № 673 «Про затвердження Порядку пільгового 
кредитування для здобуття професійно-технічної та вищої освіти» 

 

НАКАЗУЮ:  
 

1. Затвердити форму угоди про надання пільгового державного кредиту для 
здобуття вищої освіти, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства освіти і науки 
України від 31 липня 2003 року № 508 «Про затвердження форм направлення 
на здобуття вищої освіти за цільовим пільговим державним кредитом та угоди 
про надання цільового пільгового державного кредиту для здобуття вищої 
освіти», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 серпня 2003 року  
за № 718/8039.  

 

3. Керівникам закладів вищої освіти України забезпечити укладання угод з 
особами, які виявили бажання здобути вищу освіту за рахунок коштів 
пільгового державного кредиту, за затвердженою формою.  

 

4. Директорату вищої освіти і освіти дорослих (Шарову О. І.) подати цей 
наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства 
юстиції України.  

http://www.rada.gov.ua/
http://www.rada.gov.ua/


 

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування. 
 

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.  
  

 

 

 

Міністр        Ганна НОВОСАД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства   

освіти і науки України  

_________ 2019 року № ____ 

 

 

 

 

 

 

 

УГОДА  № _________  
        про надання пільгового державного кредиту для здобуття вищої освіти 

 

 

 м. ______________                                                          "___"____________20__ р.  
 

__________________________________________________________________  
             (найменування закладу вищої освіти) 

 

в особі керівника закладу вищої освіти  
____________________________________________________________________,  

(прізвище, ім'я, по батькові) 
 

який діє на підставі ________________________________ закладу вищої освіти,               
(статуту, положення)  

 

та громадянин України ________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові) 

  

(далі  —  Одержувач  кредиту) (далі — Сторони) уклали цю Угоду про таке.  
 

I. Предмет Угоди  

 

Заклад вищої освіти  відповідно  до  Порядку  пільгового кредитування для 
здобуття професійно-технічної та вищої освіти,  затвердженого  постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 серпня 2018 року № 673, надає Одержувачу  
кредиту  пільговий  державний  кредит (далі — кредит) для здобуття вищої 
освіти  за рахунок коштів державного бюджету за ступенем вищої освіти  
________________________________________ за галуззю знань (спеціальністю) 

 

____________________________________________________________________ 
(найменування) 

 

(___________________) за ______________________ формою здобуття освіти 
              (код)                                   (денна, заочна) 
 

у сумі ___________________________________________________________ грн 
                                                (цифрами та словами) 
 

на _____________________ навчальний рік.   
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     II. Права та обов’язки Сторін 

 

1. Обов’язки закладу вищої освіти: 
 

1)  зарахувати Одержувача кредиту на навчання до закладу вищої освіти та 
видати у встановленому законодавством порядку наказ про зарахування 
Одержувача кредиту до закладу вищої освіти з оплатою навчання за рахунок 
пільгового кредитування; 

2)  забезпечити  організацію  освітнього  процесу в закладі вищої освіти для  
здобуття  Одержувачем  кредиту ступеня вищої освіти за галуззю знань 
(спеціальністю), зазначеною у пункті 1 цієї Угоди; 

3)  здійснювати  заходи,  передбачені   законодавством   про вищу освіту,  
щодо  контролю  успішності  засвоєння Одержувачем кредиту освітньої 
програми; 

4)  після  закінчення навчання за позитивними результатами атестації видати 
Одержувачу кредиту диплом  державного зразка; 

5)  у разі дострокового розірвання цієї Угоди Одержувачем кредиту 

повідомити письмово Одержувача кредиту в тримісячний строк про суму  
кредиту та відсотки  за  користування  ним,  що підлягають відшкодуванню, а 
також про строки повернення зазначених коштів.   

 

2. Обов'язки Одержувача кредиту:  

 

 1)  під  час  навчання  у  закладі вищої освіти дотримуватися вимог 
законодавства, установчих документів закладу вищої освіти, правил 
внутрішнього розпорядку та  інших правил і норм, що діють у ньому; 
     2)  виконувати  графік освітнього процесу та вимоги індивідуального 
навчального плану; 
     3)  повернути протягом п’ятнадцяти років усю суму наданого закладом 
вищої освіти кредиту та три відсотки річних суми заборгованості за кредитом, 
починаючи з дванадцятого місяця після  закінчення навчання, а в разі 
дострокового відрахування Одержувача кредиту  —   починаючи з третього 
місяця після відрахування;  
     4)  за  наявності  обставин,  що  є підставою для звільнення Одержувача  
кредиту  від  повернення  суми отриманого кредиту та/або відсотків за 
користування ним,  надавати   щороку закладу вищої освіти   після   закінчення   
навчання  відповідний підтвердний документ про такі обставини; 

5)  письмово інформувати заклад вищої освіти про кожну зміну місця 
проживання та місця роботи після закінчення навчання шляхом надання 
довідки про реєстрацію місця проживання та довідки з місця роботи.  

 

3. Заклад вищої освіти має право: 
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     1)  достроково  розірвати цю Угоду та відрахувати Одержувача кредиту із 
закладу вищої освіти за невиконання ним індивідуального навчального плану та 
в інших випадках, передбачених законодавством; 
     2)  стягнути  в  судовому  порядку  суму кредиту  та  відсотки  за 
користування   ним  з  Одержувача  кредиту  в  разі  ухилення  від повернення 
зазначених коштів.  

 

4. Одержувач кредиту має право: 

 

1)  достроково виконати зобов'язання щодо повернення наданого кредиту та 
відсотків за користування ним та розірвати цю Угоду;  

2)  продовжити строк дії цієї Угоди та строк повернення кредиту на  час: 
призову Одержувача кредиту на строкову військову службу або військову 

службу за призовом під час мобілізації на особливий період;  
перебування Одержувача кредиту у відпустці по догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку; 
перебування Одержувача кредиту в академічній відпустці, наданій в 

установленому законодавством порядку; 
вступу Одержувача кредиту до закладу вищої освіти для здобуття наступного 

ступеня вищої освіти або до аспірантури (ад’юнктури).  
 

     ІІІ. Порядок повернення кредиту 

 

     1.  Одержувач кредиту повертає отриманий ним кредит у сумі 
_________________________________________________________________ грн  

(цифрами та словами) 
 

та  відсотки  за користування ним у сумі 
_________________________________________________________________ грн 

(цифрами та словами) 
 

готівкою або  в безготівковому порядку  на банківський рахунок 
____________________________________________________________________               

(найменування закладу вищої освіти) 
 

____________________________________________________________________  
 

до  31  грудня  кожного  року в розмірі однієї п’ятнадцятої частини від   
загальної суми одержаного  кредиту  та  відсотків за користування ним, 
починаючи з____________________ по ________________________  
                                        (дата)                                                    (дата)  
 

     2.  Одержувач кредиту має право повертати кредит та відсотки за 
користування ним помісячно.  

3.  Кредит та відсотки за користування ним не повертаються у разі: 
безперервного відпрацювання  Одержувачем  кредиту не менше ніж п'ять 

років після закінчення закладу вищої освіти за фахом за основним місцем 
роботи в  державному  або  комунальному закладі чи установі, що розташовані 
в сільській місцевості;  
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смерті   Одержувача   кредиту   або    встановлення  йому інвалідності I групи 
на момент виплати. 

4.  Відсотки за користування кредитом не повертаються у разі наявності в 
Одержувача кредиту однієї дитини та більше, про що Одержувач кредиту надає 
підтвердні документи.   

5.  Сума заборгованості за кредитом, що сплачує Одержувач кредиту, який 
має двох дітей, становить 75 %. Сума заборгованості за кредитом, що сплачує 
Одержувач кредиту, який має трьох і більше дітей, становить 50 %.   

 

ІV. Відповідальність сторін 

 

1.  За  невиконання  чи  неналежне виконання зобов'язань за цією Угодою   
Сторони   несуть   відповідальність згідно із законодавством.  
     2.  У  разі  ухилення  Одержувача  кредиту від повернення кредиту чи 
відсотків за користування ним Одержувач кредиту сплачує пеню  в  розмірі  
подвійної облікової ставки Національного банку України  від неповернутої в 
строк суми.  
 

V. Строк дії Угоди 

 

     1.  Ця Угода набирає чинності з дня її підписання  Сторонами  і діє до дати 
повернення кредиту та відсотків за користування ним у повному обсязі.  
     2.  Ця Угода автоматично продовжується на строк дії обставин,  зазначених у 
пункті 2 підрозділу 4 розділу ІІ цієї Угоди.   
     Цю Угоду  укладено  в трьох  примірниках,  кожен  з яких має однакову 
юридичну силу. 
     Місцезнаходження та реквізити Сторін:  
 

Заклад вищої освіти                             Одержувач кредиту 

______________________________ ______________________________ 
(місцезнаходження, адреса (місце проживання, 
для листування, 

______________________________ 

______________________________ паспортні дані,  
банківські   реквізити)                    

______________________________ 

______________________________ реєстраційний номер облікової картки 
платника податків) 

 ______________________________ 

 

 

 

 

______________                        

         (підпис)                                 

 

______________                        

         (підпис)                                 

 

 

Генеральний директор  
директорату вищої освіти і освіти дорослих                                     Олег ШАРОВ 


