
Для підвищення конкурентоспроможності громадян на ринку праці  

Служба зайнятості пропонує безкоштовне отримання ваучера. 

Ваучер – це документ встановленого зразка, що дає особі право на перепідготовку 

за робітничою професією, підготовку за спеціальністю для здобуття ступеня магістра на 

основі ступеня бакалавра або магістра, здобутого за іншою спеціальністю, підготовку на 

наступному рівні освіти (крім третього (освітньо-наукового/освітньо-творчого) рівня 

вищої освіти), спеціалізацію та підвищення кваліфікації у закладах освіти чи у 

роботодавця.  

Скористатися таким правом можна лише один раз! 

Вартість ваучера встановлюється в межах вартості навчання і не може 

перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 

Оплата ваучера здійснюється Фондом загальнообов’язкового державного соціального 

страхування України на випадок безробіття в межах видатків, передбачених на цю мету у 

бюджеті Фонду на відповідний рік. У разі, коли вартість навчання в навчальному закладі 

перевищує максимальну вартість ваучера, особа або роботодавець здійснює оплату 

різниці вартості навчання. 

Хто має право на отримання ваучера? 

- особи віком старше 45 років, страховий стаж яких становить не менше 15 років, 

до досягнення пенсійного віку; 

- особи, звільнені з військової служби (крім військовослужбовців строкової 

служби), служби в органах внутрішніх справ, Державної служби спеціального зв’язку та 

захисту інформації України, органів і підрозділів цивільного захисту, податкової міліції, 

Бюро економічної безпеки України або Державної кримінально-виконавчої служби 

України у зв’язку із скороченням чисельності штату або за станом здоров’я до досягнення 

ними пенсійного віку, за наявності вислуги не менше 10 років; 

- особи, звільнені з військової служби після участі у проведенні антитерористичної 

операції, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, у 

заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та 

інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, до 

досягнення ними пенсійного віку та за умови звернення протягом трьох років з дня 

звільнення; 

- внутрішньо переміщені особи працездатного віку за відсутності підходящої 

роботи; 

- особи, стосовно яких згідно із Законом України "Про соціальний і правовий 

захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок 

збройної агресії проти України, та членів їхніх сімей" встановлено факт позбавлення 

особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, після їх звільнення; 

- особи з інвалідністю за відсутності підходящої роботи; 

- особи, які у період дії воєнного стану в Україні або окремих її територіях під час 

служби, трудової та іншої діяльності, проживання на відповідній території отримали 

поранення, контузію, каліцтво або захворювання внаслідок військової агресії, 

перебуваючи безпосередньо в районах проведення воєнних (бойових) дій та у період 

здійснення воєнних (бойових) дій або в районах, що піддавалися бомбардуванням, 

авіаударам та іншим збройним нападам, у разі наявності відповідних рекомендацій в 

індивідуальному реабілітаційному плані, незалежно від встановлення їм інвалідності. 

Ваучер не видається: 

-особам, які не мають професійно-технічної або вищої освіти; 

-особам, які проходили протягом останніх трьох років перепідготовку за рахунок 

коштів Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття; 

-особам, які зареєстровані в службі зайнятості як безробітні. 



Навчання можуть здійснювати професійно-технічні та вищі навчальні заклади, 

підприємства, установи та організації, які мають відповідні ліцензії.  

Вибір професії, спеціальності або напряму підвищення кваліфікації та навчального 

закладу претендент на отримання ваучера здійснює самостійно. 

Перелік професій, спеціальностей 

 https://www.dcz.gov.ua/publikaciya/perelik-profesiy-specialnostey-dlya-navchannya-za-

yakymy-mozhe-buty-vydanyy-vaucher 

Перелік закладів освіти 

https://mon.gov.ua/ua/ministerstvo/poslugi/licenzuvannya/perelik-navchalnih-zakladiv-yaki-

mayut-pravo-zdijsnyuvati-diyalnist-u-sferi-vishoyi-osviti-ta-profesijno-tehnichnoyi-osviti-dlya-

navchannya-v-yakih-mozhe-buti-vidanij-vaucher 

Більш детальну інформацію про порядок та умови видачі ваучера можна отримати 

на сайті https://www.dcz.gov.ua/storinka/vauchery. 
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