
ІНФОРМАЦІЙНА ДОВІДКА 

щодо призову на військову службу під час мобілізації окремих 

категорій співробітників наукових установ 

 

Згідно зі статтею 39 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу»  призов резервістів та військовозобов’язаних на військову службу під 

час мобілізації проводиться в порядку, визначеному цим Законом та Законом 

України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". 

Cтаття 18 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»  

передбачає відстрочку від призову на строкову військову службу, зокрема, 

особам, які навчаються в інтернатурі, аспірантурі або докторантурі з відривом 

або без відриву від виробництва; особам, які мають ступінь доктора філософії 

(кандидата наук)/доктора мистецтв або доктора наук та працюють на посадах за 

спеціальністю відповідно до групи спеціальностей за галузями знань 

(науки)/мистецтв, за якими присуджено науковий/освітньо-творчий ступінь, - на 

весь період їх роботи за цією спеціальністю. 

Частиною другою статті 23 Закону України «Про  мобілізаційну підготовку 

та мобілізацію» встановлено, що призову на військову службу під час 

мобілізації, на особливий період не підлягають також здобувачі фахової 

передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які 

навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти; наукові і науково-

педагогічні працівники закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових 

установ та організацій, які мають вчене звання та/або науковий ступінь, і 

педагогічні працівники закладів загальної середньої освіти, за умови що вони 

працюють відповідно у закладах вищої чи фахової передвищої освіти, наукових 

установах та організаціях, закладах загальної середньої освіти за основним 

місцем роботи не менш як на 0,75 ставки. 

Відтак наукові і науково-педагогічні працівники наукових установ, 

організацій та закладів вищої освіти Національної академії наук України, які 

мають вчене звання та/або науковий ступінь і працюють відповідно у наукових 

установах і закладах вищої за основним місцем роботи не менш як на 0,75 ставки, 

а також здобувачі вищої освіти, аспіранти та докторанти, які навчаються за 

денною або дуальною формами здобуття освіти не підлягають призову на 

військову службу під час мобілізації, на особливий період. 

Водночас, у разі добровільного вступу працівника на військову службу під 

час мобілізації за ним зберігаються гарантії, передбачені ст.119 Кодексу законів 

про працю України (зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток в 

установі). 
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