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Керівникам закладів фахової 
передвищої, вищої освіти усіх 
форм власності та сфер 
управління

Про перетин кордону 
здобувачами освіти
під час дії воєнного стану

Шановні колеги!

До Міністерства освіти і науки України надходять численні звернення від 
керівників закладів фахової передвищої, вищої освіти щодо сприяння в 
направленні за кордон здобувачів освіти, які навчаються в закладах освіти 
України, з метою академічної мобільності, стажування, практики, участі у 
конференціях тощо в іноземних закладах освіти.

З метою унормування зазначеного питання в умовах дії правового режиму 
воєнного стану інформуємо про таке.

Статтею 33 Конституції України кожному гарантується свобода 
пересування, вільний вибір місця проживання та право вільно залишати 
територію України, а статтею 53 Конституції України кожному гарантовано 
право на освіту.

Разом з тим, у зв’язку з початком повномасштабної збройної агресії 
російської федерації проти України згідно зі статтею 64 Конституції України 
щодо обмежень в умовах воєнного стану, у статті 3 Указу Президента України 
від 24 лютого 2022 року № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» 
визначено можливість тимчасового обмеження конституційних прав і свобод 
людини і громадянина (у тому числі права вільно залишати територію України і 
права на освіту) на період дії правового режиму воєнного стану.

Пунктом 10 Правил перетинання державного кордону громадянами 
України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
27.01.1995 р. № 57, визначено, що пропуск громадян через державний кордон 
здійснюється уповноваженими службовими особами підрозділу охорони 
державного кордону. Згідно зі статтею 2 Закону України «Про державну 
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прикордонну службу України» на Державну прикордонну службу України 
покладено функції з координації діяльності державних органів, що здійснюють 
різні види контролю при перетинанні державного кордону України, а також 
протидія незаконній міграції на державному кордоні України. 

У зв’язку з великою кількістю спроб незаконного перетину державного 
кордону під виглядом навчання в іноземних закладах освіти на підставі 
фіктивних документів, Адміністрацією Державної прикордонної служби 
України з 14 вересня 2022 року припинено пропуск через державний кордон 
України здобувачів освіти.

Відповідно до статті 19 Конституції України про зобов’язання органів 
державної влади, їх посадових осіб діяти лише на підставі, в межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, Міністерство 
освіти і науки України згідно з Положенням про Міністерство, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня 2014 р. № 630, не 
уповноважене вирішувати питання перетинання громадянами України 
державного кордону України під час дії воєнного стану.

Зазначимо, що Міністерство освіти і науки України, у разі необхідності, 
звертається до Державної прикордонної служби України щодо можливості 
виїзду за кордон здобувачів освіти, які направлені на навчання відповідно до 
міжнародних зобов’язань України. 

Водночас, інформуємо, що до міжнародних зобов’язань України не 
відносяться рішення, акти, протоколи, договори та інші документи, що укладені 
або досягнуті між українськими та іноземними закладами освіти, або між 
представниками цих закладів освіти. 

Велика кількість звернень, що вже надійшли на розгляд, ускладнює 
своєчасне виконання Міністерством освіти і науки України покладених на нього 
функцій та завдань.

Отже, просимо надсилати до Міністерства освіти і науки України 
звернення щодо направлення здобувачів фахової передвищої, вищої освіти за 
кордон лише в межах виконання міжнародних зобов’язань України. 
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