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Постановка проблеми. Відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України від 
07. 11. 2014 р. № 595 «Деякі питання фі-
нансування бюджетних установ, здійснен-
ня соціальних виплат населенню та надан-
ня фінансової підтримки окремим підпри-
ємствам і організаціям Донецької та Лу-
ганської областей, а також інших плате-
жів з рахунків, відкритих в органах Каз-
начейства», профільні міністерства були 
зобов’язані до 01.12.2014 р. перемісти-
ти бюджетні установи в населені пункти, 
на території яких органи державної влади 
здійснюють свої повноваження в повному 
обсязі [13]. У результаті вісімнадцять ВНЗ 
прийняли рішення тимчасово здійснювати 
свою діяльність на території, що контро-
люється українською владою, а це три з по-
ловиною тис. науково-педагогічних пра-
цівників та майже сорок тис. студентів. 
Таке рішення для ВНЗ було пов’язано з не-
обхідністю фізичного переміщення потуж-
ностей, персоналу, студентів та навчаль-
ного процесу, а тому супроводжувалося 
значною кількістю часто непередбачува-
них труднощів і проблем, від успішного 
розв’язання яких залежала подальша доля 
та перспективи виживання кожного вишу. 
Щодо цього протягом двох останніх років 

АКТУАЛЬНА ПРОБЛЕМА
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Обґрунтовано проблеми у сфе-
рі діяльності тимчасово перемі-

щених ВНЗ із зони антитерорис-
тичної операції. Розроблено необ-
хідні заходи щодо розв’язання ви-
окремлених проблем переміщених 
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зації запропонованих заходів. 

Ключові слова: ВНЗ тимчасово пе-
реміщений, проблеми, державне регу-
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політики й аналітики від освіти висловлю-
вали різні погляди та прогнози. Водночас 
всі спроби української влади щодо опера-
тивного подолання наявних проблем у пе-
ремішених із тимчасово окупованих тери-
торій ВНЗ поки що не принесли помітних 
результатів. При цьому проблеми, із якими 
стикаються означені ВНЗ, є неоднорідни-
ми і пов’язаними з такими складовими їх 
діяльності, як кадровий склад; оплата пра-
ці і виплата стипендій; забезпечення відпо-
відними приміщеннями для здійснення на-
вчального процесу та проживання студен-
тів і викладачів; матеріально-технічне і ор-
ганізаційне забезпечення навчального про-
цесу; відповідність ліцензійним вимогам 
тощо. З метою підвищення ступеня норма-
тивно-правової захищеності переміщених 
вишів мають бути на державному рівні за-
пропоновані конкретні заходи щодо стабі-
лізації ситуації. 

Аналіз останніх досліджень і публі-
кацій. Проблема тимчасового перемі-
щення ВНЗ та подальшого регулювання 
його діяль ності на новому місці виникла 
в Україні тільки три роки тому, а отже, її 
теоретико-методологічне дослідження ще 
не набуло масштабного поширення, що 
ще більше загострює актуальність обраної 
проблематики. Проте як з наукової, так і 
з економіко-правової позиції ця проблема 
сьогодні здебільшого цікавить тільки тих 
науковців, кого вона торкнулася безпосе-
редньо. Так, Г. Александрова й С. Круко-
вич висвітлюють проблемні питання фі-
нансового забезпечення діяльності пере-
міщених державних ВНЗ [1]. Е. Грішин та 
А. Вихрущ досліджують психолого-педа-
гогічні особливості адаптації молоді тим-
часово окупованих територій [2]. Р. Додо-
нов характеризує феномен переміщених 
вишів в українській освіті з філософського 
погляду[4]. Водночас робіт, присвячених 
комплексному визначенню проблем тим-
часово переміщених ВНЗ та обґрунтуван-
ню конкретних напрямів їх розв’язання в 
Україні, немає, що й обумовило актуаль-
ність даного дослідження. 

Мета статті – обґрунтування основних 
проблем, із якими щодня стикаються тим-
часово переміщені ВНЗ, та визначення 
першочергових напрямів їх розв’язання. 

Виклад основного матеріалу. Рішен-
ня про зміну місця проживання навіть для 
однієї людини або родини за нормальних 
умов є досить складним із морально-пси-
хологічної, фізичної, організаційної, еко-
номічної та матеріальної точок зору. Воно 
довго виношується, обговорюється, плану-
ється і лише потім зважено реалізовується 
на практиці. При цьому необхідно в нетри-
валий час знайти гідне житло, працевлаш-
туватися, розв’язати побутові проблеми, 
відновити соціальний захист, набути нові 
контакти тощо. Якщо ж усе це необхідно 
робити раптово й вимушено через загрозу 
втрати життя і майна, то напруженість мо-
менту зростає у рази. 

Переміщення ВНЗ, навіть тимчасове, є 
значно більш складним процесом, оскіль-
ки пов’язане з необхідністю одночасно-
го й швидкого переведення викладацько-
го складу, студентів і всього необхідного 
для подальшої роботи майна на підконт-
рольну територію. При цьому виникала 
необхідність у паралельному забезпеченні 
двох процесів – по-перше, організація без-
посередньої процедури евакуації вишу, а 
по-друге, швидке відновлення навчально-
го процесу на новому місці. Ускладнюва-
лась ситуація ще й тим, що реалізовувати 
на практиці ці процеси довелося у переваж-
ній більшості перемішених вишів новій ад-
міністрації, яку тимчасово було призначе-
но МОН України. 

Стосовно людської складової остаточ-
не рішення про виїзд з окупованої терито-
рії самостійно приймали і викладачі, і сту-
денти, керуючись власними переконання-
ми, родинними обставинами та фінансо-
вим станом. З матеріальною складовою ви-
никли значно більші проблеми, тому що пе-
ремішені ВНЗ втратили майже все: примі-
щення, архів і поточну документацію, фон-
ди бібліотек, комп’ютерні класи, унікальне 
лабораторне устаткування тощо. Основни-
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ми причинами такої втрати були: відсут-
ність рішучих дій та конкретних ефектив-
них управлінських рішень щодо організо-
ваного переміщення з боку державних ор-
ганів влади та нового керівництва вишу, за-
хоплення будівель бойовиками, протидія з 
боку професорсько-викладацького та адмі-
ністративного персоналу, що залишився на 
тимчасово окупованій території. 

На момент запровадження у 2014 р. на 
державному рівні антитерористичної опе-
рації нормативно-правові акти у сфері ре-
гулювання діяльності закладів вищої осві-
ти в Україні не були адаптовані до реаль-
ної ситуації, що сталася на сході країни. 
Жодним діючим документом не було пе-
редбачено механізм розв’язання більшос-
ті проблем, із якими стикнулися тимчасо-
во переміщені ВНЗ. Лише через два роки з 
моменту їх переміщення 03.11.2016 р. Вер-
ховною Радою України було прийнято та 
25.11.2016 р. Президентом підписано За-
кон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо ді-
яльності вищих навчальних закладів, нау-
кових установ, які були переміщені з тим-
часово окупованої території та з населе-
них пунктів, на території яких органи дер-
жавної влади тимчасово не здійснюють 
свої повноваження» [6]. Дія Закону поши-
рюється на значне коло питань, проте ре-
гулює не всі проблеми в діяльності пере-
мішеного ВНЗ. 

Детальне вивчення досвіду трьох років 
роботи переміщених ВНЗ в Україні дозво-
лило сформулювати низку проблем різно-
го рівня: 

- відсутність нормативної регламентації 
взаємовідносин переміщених ВНЗ з облас-
ними державними адміністраціями та орга-
нами місцевого самоврядування місць роз-
ташування та постійної дислокації; 

- неможливість встановлення факту на-
вчання та перебування у трудових відно-
синах з університетом через відсутність 
доступу до архівних документів; немож-
ливість видачі дублікатів документів про 
освіту;

- складність отримання житлових суб-
сидій для внутрішньо переміщених осіб 
та узагальнений підхід у питаннях оплати 
гуртожитків за умови їх наявності; 

- неможливість реалізації права викла-
дачів та студентів на житло в контексті За-
кону України «Про житловий фонд соці-
ального призначення»; 

- складність відновлення матеріально-
технічної бази переміщених ВНЗ, необхід-
ність спрощення процедури передачі на ба-
ланс (оренда, господарське відання, опе-
ративне управління) основних засобів для 
організації належного освітнього процесу; 

- недосконалість процедур проведення 
вступних кампаній для абітурієнтів, які за-
лишилися на тимчасово окупованих тери-
торіях; 

- складність дотримання ВНЗ нормати-
вів навантаження за різних причин; 

- обмеженість можливостей отримання 
додаткового заробітку для студентів пере-
міщених ВНЗ; 

- висока психологічна напруженість у 
студентському середовищі та серед ви-
кладачів через розуміння відсутності пер-
спектив повернення найближчим часом до 
власних осель; 

- правові колізії існування переміщених 
ВНЗ та ін. 

Розв’язання більшості з наявних проб-
лем вимагає створення відповідної зако-
нодавчої бази, яка і досі в Україні є відсут-
ньою. Тому з метою стабілізації діяльнос-
ті ВНЗ, які є тимчасово переміщеними з 
території проведення антитерористичної 
операції, особливої актуальності набуває 
правове регулювання їх діяльності та пи-
тання повернення ВНЗ після завершення 
антитерористичної операції (табл. 1). За-
пропоновані зміни до нормативно-право-
вих актів спрямовані на удосконалення 
правового регулювання діяльності тимча-
сово переміщених ВНЗ і мають бути пер-
шочергово розглянутими та прийнятими. 

Система законодавства про вищу осві-
ту України побудована таким чином, що 
будь-які чинники ефективного функціо-
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нування ВНЗ (система управління ВНЗ; 
достатність та стан аудиторного фонду; 
зміст освітніх програм; якісний та кількіс-
ний склад науково-педагогічного персона-

лу; організація навчального процесу, техно-
логії, матеріально-технічне, бібліотечне за-
безпечення навчального процесу; виховна 
робота; загальна сума коштів, які витрача-

Таблиця 1
Систематизація проблем переміщених ВНЗ та пропозиції щодо їх розв’язання 

Проблема/
завдання

Нормативно-правові 
акти, які спрямовані 

на врегулювання 
Пропозиції та примітки

Сертифікація 
діяльності

[6,ч. 1, ст. 2] Дія акредитаційних сертифікатів продовжується на період проведення 
антитерористичної операції, але не більш як на п’ять років з дня 
закінчення терміну. Визначити процедуру та умови продовження дії 
сертифікатів для перемішених ВНЗ

Штатний розпис, 
норми чисельності 
науково-
педагогічних 
працівників

[6,ч. 1, ст. 2] Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-
педагогічного працівника у тимчасово переміщених ВНЗ встановлені з 
коефіцієнтом 0,8 від установлених норм

[14] Внесення змін щодо встановлення коефіцієнта 0,8 від установлених 
норм для тимчасово переміщених ВНЗ

[15] Встановити право керівника переміщених ВНЗ самостійно 
затверджувати штатний розпис

Кадрова політика

[6,ч. 2, ст. 3], 
[8, ч. 6, ст. 5]

Працівники тимчасово переміщених ВНЗ, які протягом двох місяців 
з дня опублікування наказу МОН не приступили до виконання своїх 
обов’язків за новим місцезнаходженням ВНЗ, вважаються такими, 
що відмовилися від переведення на роботу в іншу місцевість, із 
застосуванням наслідків, передбачених п. 6 ч. 1 ст. 36 КЗпП. Розробити 
механізм щодо стимулювання повернення до переміщених ВНЗ 
науково-педагогічних кадрів, які працевлаштувалися в інших ВНЗ 
України

Архівна 
документація

[6, ч. 2, ст. 3], 
[8, ч. 7, ст. 5]

Тимчасово переміщеним ВНЗ, архівні документи яких залишилися на 
окупованих територіях, дозволяється видача довідок про підтвердження 
трудового стажу та відомостей про періоди навчання на підставі 
дипломів, посвідчень, свідоцтв, довідок та інших документів, які можуть 
свідчити про існування таких відносин. Узгодити порядок погодження та 
видачі таких довідок

Майно,
матеріально-
технічна база

[6,ч. 2, ст. 3] Використовують передане майно на праві господарського відання для 
участі у цивільних відносинах, у тому числі для ведення фінансово-
господарської діяльності

[8, ч. 3, ст. 5]
Встановити строки та механізм повернення на споконвічні території для 
кожного ВНЗ з урахуванням чисельності студентів та співробітників, 
загальної балансової вартості майна

[8, ч. 4,5, ст. 5]

Розробити спрощену процедуру передачі обладнання, матеріалів та 
інших ресурсів, необхідних для забезпечення наукової та науково-
педагогічної діяльності переміщених ВНЗ

Затвердити Державну цільову програму фінансування будівництва та 
відновлення матеріально-технічної бази переміщених ВНЗ, зруйнованої 
внаслідок проведення антитерористичної операції

Закупівля товарів, 
робіт та послуг [7, ч. 1, ст. 2]

Встановити, що обмеження вартості товару (роботи, послуги) 
не застосовується на товари (роботи, послуги), закупівля яких 
здійснюється за рахунок коштів спеціального фонду переміщеного ВНЗ

Сплата податків, 
мита

[9, ст. 277, 280, 282]

Звільнити від оподаткування ввізним митом наукового, лабораторного 
і дослідницького обладнання, наукової літератури, що ввозяться 
переміщеними ВНЗ виключно для провадження освітньої, наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності

[9, ст. 282] Встановити податкову пільгу на сплату земельного податку 
переміщеними ВНЗ

Забезпечення 
житлом [6, ст. 1]

Затвердити Державну цільову програму з будівництва житла для 
педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників та 
гуртожитків для здобувачів вищої освіти перемішених ВНЗ
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ються ВНЗ тощо) безпосередньо пов’язані 
та залежні від того контингенту студентів, 
що навчається в конкретному ВНЗ. Так, на-
приклад, розрахунок кількісного і якісного 
складу науково-педагогічних працівників 
ВНЗ здійснюється із розрахунку на одно-
го студента; кількісні та якісні показники 
кадрового, інформаційного та матеріально-
технічного забезпечення навчального про-
цесу при видачі ліцензії на освітню діяль-
ність оцінюються також залежно від спро-
можності ВНЗ здійснювати якісний освіт-
ній процес для конкретної кількості сту-
дентів [16]. Для переміщених ВНЗ, які ви-
мушені надавати послуги в умовах недо-
статнього матеріально-технічного забезпе-
чення навчального процесу з урахуванням 
загального скрутного положення ВНЗ, по-
казник кількісного складу студентів стає 
основним для оцінювання ефективності 
його функціонування. 

З метою ілюстрації можливого пози-
тивного впливу запропонованих заходів 
на діяльність перемішених ВНЗ за умо-
ви їх практичного втілення як базу до-
слідження було обрано ДВНЗ «Доне-
цький національний університет» (далі – 
ДВНЗ «ДонНТУ»). Відповідно до нака-

зу МОН України № 1129 від 03.10.2014 р. 
навчальний процес у виші було відновле-
но в м. Красноармійськ (сьогодні – м. По-
кровськ) починаючи з 03.11.2014 р. Од-
ночасно із запуском освітнього процесу 
необхідно було відновити організаційну 
структуру університету, яка внаслідок пе-
реміщення зазнала суттєвих змін. Сьогод-
ні ДВНЗ «ДонНТУ» складається з 5 фа-
культетів, 1 інституту та 2 технікумів. Ста-
ном на 31.12. 016 р. навчальний процес за-
безпечують 227 викладачів, з яких: 170 
штатних, 46 за зовнішнім сумісництвом 
та на умовах погодинної оплати, 11 пра-
цівників адміністративно-управлінсько-
го персоналу, за умовами праці віднесе-
них до науково-педагогічних працівників. 
Ведеться активна робота щодо відновлен-
ня матеріально-технічної бази та розви-
тку міжнародного наукового та освітнього 
співробітництва. Завдяки докладеним зу-
силлям ДВНЗ «ДонНТУ» зберігає високі 
місця в українських та міжнародних рей-
тингах університетів. У рейтингах вишів 
України Топ-200 та Топ-50 ДВНЗ «ДонНТУ» 
протягом останніх двох років продемон-
стрував найкращі показники серед усіх пе-
реміщених ВНЗ. 

Рис. 1. Показники результативності вступних кампаній ДВНЗ «ДонНТУ» протягом 
2013–2016 рр. 
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Результативність вступних кампаній 
ДВНЗ «ДонНТУ» протягом 2013–2016 рр. 
наведено на рис. 1. 

Можна констатувати різке скорочен-
ня у 2014 р. значень усіх обраних для ана-
лізу показників порівняно з відносно ста-
більним 2013 р., що пов’язано з відсутністю 
законодавчого механізму переміщення на-
вчальних закладів та процедур регулюван-
ня продовження освітнього процесу під час 
проведення антитерористичної операції. 
Поступове зростання показників результа-
тивності вступних кампаній 2015–2016 рр. 
свідчить про поступову стабілізацію ситуа-
ції, чого було досягнуто завдяки прийнят-
тю на державному рівні низки нормативно-
правових актів, спрямованих на регламен-
тацію діяльності переміщених ВНЗ [6], та 
тих, що запроваджують право пільгового 
вступу до переміщених ВНЗ [10;11]. 

Аналіз динаміки кількості зарахованих 
осіб до ДВНЗ «ДонНТУ» у загальній кіль-

кості заяв, поданих абітурієнтами до уні-
верситету протягом 2013–2016 рр., на-
дає можливість зазначити, що самий низь-
кий відсоток зарахованих осіб до ДВНЗ 
«ДонНТУ» у загальній кількості заяв, по-
даних до університету, спостерігався у 
2014 р. та складав 26,45 %, що на 4,13 % 
менше, ніж у 2013 р. Унаслідок прихиль-
ності абітурієнтів, які проживають на тим-
часово непідконтрольній території або в 
«сірій» зоні, до ДВНЗ «ДонНТУ» відсоток 
зарахованих осіб до ДВНЗ «ДонНТУ» у за-
гальній кількості заяв, поданих до універ-
ситету протягом 2015 р., порівняно з попе-
реднім роком зріс на 9,34 пункти та склав 
35,79 %. У 2016 р. цей показник зріс ще на 
22,84 пункти порівняно з попереднім роком 
і склав 58,63 %. Динаміку інтенсивності за-
рахування студентів до ДВНЗ «ДонНТУ» 
у загальній кількості заяв, поданих абіту-
рієнтами до університету протягом 2013–
2016 рр., наведено на рис. 2. 

Рис. 2. Відсоток зарахованих осіб до ДВНЗ «ДонНТУ» у загальній кількості заяв, пода-
них до університету протягом 2013–2016 рр. , %

Таблиця 2
Зацікавленість випускників загальноосвітніх шкіл України у вступі 

до ДВНЗ «ДонНТУ» протягом 2013–2016 рр. 

Рік Кількість абітурієнтів, що 
складали ЗНО в Україні, осіб

Кількість поданих заяв 
до ДВНЗ «ДонНТУ», осіб

Відсоток осіб, що подали заяви до ДВНЗ 
«ДонНТУ», у загальній кількості осіб, що 

складали ЗНО в Україні, %

2013 278980 18297 6,56

2014 322125 9203 2,86

2015 299108 1953 0,65

2016 253115 2202 0,87
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Постійний розвиток ДВНЗ «ДонНТУ», 
збільшення матеріально-технічної бази через 
законодавче урегулювання діяльності тимча-
сово переміщених ВНЗ підвищує прихиль-
ність випускників шкіл регіону та країни у 
вступі до ДВНЗ «ДонНТУ» (табл. 2). 

З аналізу даних щодо загальної кількос-
ті абітурієнтів, які складали ЗНО в Украї-
ні, та кількості заяв абітурієнтів, поданих до 
ДВНЗ «ДонНТУ» протягом 2013–2016 рр., 
спостерігається така тенденція: відсоток 
осіб, що подали заяви до ДВНЗ «ДонНТУ», 
у загальній кількості осіб, що складали ЗНО 
в Україні в 2014 р. , склав 2,86 %, що на 3,7 
пункти менше, ніж у 2013 р. Відсоток осіб, 
що подали заяви до ДВНЗ «ДонНТУ», у за-
гальній кількості осіб, що складали ЗНО в 
Україні, у 2015 р. знизився на 2,21 пункту 
відносно 2014 р., а в 2016 р. – підвищився на 
0,22 пункту відносно 2015 р. 

Динаміка кількості абітурієнтів, що по-
дали заяви до ДВНЗ «ДонНТУ», у загаль-
ній кількості осіб, що складали ЗНО, надає 
можливість спрогнозувати потенційний рі-
вень поданих заяв до ДВНЗ «ДонНТУ» у 
загальній кількості осіб, що складали ЗНО 
в Украї ні у 2017 р. Загальна кількість абіту-
рієнтів, що мають складати ЗНО в Украї ні 
в 2017 р., склала 240881 осіб. Потенційний 
рівень поданих заяв до ДВНЗ «ДонНТУ» 
було розраховано шляхом співвіднесен-
ня показника загальної кількості абітурієн-
тів, що складали ЗНО в Україні в 2017 р., 
та рівня зацікавленості випускників за-
гальноосвітніх шкіл України у вступі до 
ДВНЗ «ДонНТУ» протягом 2013–2016 рр. 
(табл. 2). За результатами розрахунку було 
отримано чотири варіанти прогнозованої 

кількість заяв, поданих до ДВНЗ «ДонНТУ». 
Можливе число зарахованих студентів до 
ДВНЗ «ДонНТУ» у 2017 р. було визначе-
но шляхом співвіднесення показника про-
гнозованої кількості заяв, поданих до ДВНЗ 
«ДонНТУ», та відсотка зарахованих осіб до 
вишу в загальній кількості заяв, поданих 
до нього протягом 2013–2016 рр. (рис. 2), 
який було проранжовано за розміром. За ре-
зультатами розрахунку було отримано чо-
тири прогнозовані варіанти розвитку подій 
у 2017 р. – найкращий (58,63 %), середній 
(35,79 %), реальний (30,58 %) та найгір-
ший (26,45 %) (табл. 3). 

Найкращим, на нашу думку, слід вважа-
ти сценарій розвитку подій, коли інтенсив-
ність подання заяв абітурієнтами досягне 
того рівня, який спостерігався до момен-
ту переміщення вишу, тобто у стабільному 
2013 р. , коли показник зацікавленості ви-
пускників загальноосвітніх шкіл України у 
вступі до ДВНЗ «ДонНТУ» був найвищим 
і дорівнював 6,56 %. 

Найгіршим сценарієм розвитку подій 
будемо вважати рівень показника, який 
спостерігався у 2014 р., що було пов’язано 
із загостренням ситуації на сході та необ-
хідністю переміщення ВНЗ на підконт-
рольні території. У цей період МОН було 
прийнято лише декілька нормативних ак-
тів, які регулювали виключно процедуру 
закінчення поточного навчального року та 
складання екзаменаційної сесії шляхом на-
дання права зарахування студентів із зони 
проведення антитерористичної операції 
вільними слухачами до інших ВНЗ [3;17]. 
Нормативно-правова база щодо регулю-
вання механізму переміщення ВНЗ на під-

Таблиця 3
Прогнозні сценарії подання заяв та зарахування студентів 

до ДВНЗ «ДонНТУ» на 2017–2018 н. р. 

Сценарій
Прогнозована кількість заяв, поданих до ДВНЗ 

«ДонНТУ», од. 
Можлива кількість зарахованих студентів, 

осіб

розрахунок результат розрахунок результат

Найкращий (240881*6,56)/100 15802 (15802*58,63)/100 9265

Середній (240881*2,86)/100 6889 (6889*35,79)/100 2466

Реальний (240881*0,87)/100 2096 (2096*30,58)/100 641

Найгірший (240881*0,65)/100 1566 (1566*26,45)/100 414
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контрольну територію та організації освіт-
нього процесу в цих умовах була повністю 
відсутньою, що й спричинило різке скоро-
чення зацікавленості абітурієнтів. 

Середнім беремо рівень показника, 
який спостерігався у 2015 р. і дорівнював 
2,86 %. В цей період було прийнято дея-
кі нормативно-правові акти, метою яких 
було врегулювання діяльності переміще-
них ВНЗ. Найголовнішими кроками цьо-
го періоду є затвердження переліку перемі-
щених ВНЗ та створення Ради ректорів пе-
реміщених ВНЗ. Проблемою цього періоду 
була відсутність законодавчого регулюван-
ня діяльності переміщених ВНЗ, не було 
врегульовано процес ліцензування й акре-
дитації, не розв’язано питання матеріаль-
но-технічного забезпечення. 

За реальний прийнято сценарій роз-
витку подій, який спостерігався у 2016 р., 
коли поступово зростала зацікавленість 
випускників загальноосвітніх шкіл Украї-
ни у вступі до ДВНЗ «ДонНТУ», підвищу-
валася питома вага поданих абітурієнтами 
заяв до вишу із загальної кількості пода-
них заяв по Україні та зарахованих осіб до 
ДВНЗ «ДонНТУ» із кількості поданих абі-
турієнтами заяв по Донецькій області. 

Прогнозована кількість зарахованих 
студентів була розрахована аналогічним 
шляхом, де за базовий рівень зарахування 
студентів за кожним сценарієм було обра-
но відповідний рівень цього показника з 
чотирьох фактичних його рівнів, які спо-
стерігалися протягом 2013–2016 рр. У ре-

зультаті отримано чотири сценарії, відпо-
відно до яких у 2017 р. ДВНЗ «ДонНТУ» 
зможе прийняти на перший курс від 414 
до 9265 осіб. Фактичний рівень отриман-
ня заяв від абітурієнтів та результативність 
остаточного зарахування студентів на на-
вчання до ДВНЗ «ДонНТУ», як і до всіх 
інших перемішених ВНЗ, буде залежати 
від прийняття на законодавчому рівні нор-
мативних документів, які б розв’язали на-
явні проблеми цих вишів. 

Висновки. Переміщення ВНЗ на нову 
територію є дуже складним процесом, що 
пов’язаний із великою кількістю проблем-
них ситуацій. У роботі висвітлено основні 
проблеми, з якими щоденно стикаються 
перемішені ВНЗ, та запропоновано мож-
ливі напрями їх розв’язання на законодав-
чому рівні. На прикладі ДВНЗ «ДонНТУ» 
проілюстровано ймовірні сценарії проті-
кання вступної кампанії 2017 р. залежно 
від того, чи будуть запровадженими по-
дальші зміни в законодавчому регулюван-
ні діяльності перемішених ВНЗ, чи виші 
залишаться сам на сам із своїми проблема-
ми. Оперативність розв’язання на законо-
давчому рівні проблемних моментів дозво-
лить стабілізувати діяльність переміщених 
ВНЗ, підвищити ефективність їх функціо-
нування та престиж вищої освіти країни 
в цілому. Подальші дослідження мають 
бути спрямованими на адаптацію всіх дію-
чих підзаконних актів, що регламентують 
сферу вищої освіти, до специфічних умов 
функціонування переміщених ВНЗ. 
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