
 

 

НАКАЗ № 149-КП 

від 29.06.2022р. 

 

 

 

Про затвердження  

розмірів плати за навчання  

іноземних студентів у 2022-2023 н.р. 
 

        На підставі Закону України від 01.07.2014 р. № 1556-VII “Про вищу освіту”,  Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, 

які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, 

що належать до державної і комунальної форми власності”(зі змінами), наказу Міністерства освіти 

і науки України, Міністерства економіки України, Міністерства фінансів України “Про 

затвердження порядків надання платних послуг державними та комунальними навчальними 

закладами” від 23.07.2010 р. № 736/902/758, постанови  Кабінету Міністрів України від 

29.04.2015р № 266 “Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”(зі змінами), наказу Міністерства освіти і науки 

України від 06.11.2015 №1151 “Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266”,– 
 

НАКАЗУЮ: 
 

1. Встановити наступні розміри плати за навчання у 2022-2023 навчальному році для іноземних 

студентів, які вступають до університету у 2022 році для здобуття  освітнього ступеню бакалавра 

та магістра: 

Розмір плати за навчання  іноземних студентів, 
грн. за рік  

Навчання  українською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  40 700 

Заочна форма навчання  23 500 

Дистанційна форма навчання 23 500 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  46 200 

Заочна форма навчання  27 500 

Дистанційна форма навчання 27 500 

Навчання англійською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  54 000 

Заочна форма навчання  34 700 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  60 100 

Заочна форма навчання  37 000 



 
2. Відповідно до  індексу інфляції за 2021 рік, що склав 110%, встановити наступні розміри плати 

за навчання у 2022-2023 навчальному році для іноземних студентів другого курсу, які навчаються 

за освітнім ступенем бакалавра та  другого  курсу за освітнім  ступенем магістра: 
 

Розмір плати за навчання  іноземних студентів, 
грн. за рік  

 Навчання  українською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  40 700 

Заочна форма навчання  23 100 

Дистанційна форма навчання 23 100 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  46 200 

Заочна форма навчання  27 500 

Дистанційна форма навчання 27 500 

 

 Навчання англійською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  53 900 

Заочна форма навчання  34 650 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  60 060 

Заочна форма навчання  36 960 

 

3. Відповідно до  індексу інфляції за 2021 рік, що склав 110%, встановити наступні розміри плати 

за навчання у 2022-2023 навчальному році для іноземних студентів третього курсу, які 

навчаються за освітнім ступенем бакалавра та  третього курсу за освітнім  ступенем магістра: 
 

Розмір плати за навчання  іноземних студентів, 
грн. за рік  

 Навчання  українською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  40 420 

Заочна форма навчання  23 100 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  46 200 

Заочна форма навчання  26 560 

 

 Навчання англійською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  53 130 

Заочна форма навчання  34 650 



- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  60 060 

Заочна форма навчання  36 960 

 
4. Відповідно до  індексу інфляції за 2021 рік, що склав 110%, встановити наступні розміри плати 

за навчання у 2022-2023 навчальному році для іноземних студентів четвертого курсу, які 

навчаються за освітнім ступенем бакалавра та  четвертого курсу за освітнім  ступенем магістра 
 

Розмір плати за навчання  іноземних студентів, 
грн. за рік  

 Навчання  українською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  37 620 

Заочна форма навчання  22 350 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  43 860 

Заочна форма навчання  25 350 

 

 Навчання англійською мовою: 

-за освітнім ступенем бакалавр : 

Денна форма навчання  50 490 

Заочна форма навчання  30 760 

- за освітнім ступенем магістр: 

Денна форма навчання  55 900 

Заочна форма навчання  33 780 

 

 

5. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної роботи Нижника 

В.М. 
 

6. Завідувачу відділу  канцелярії Бондар Л.М. забезпечити розміщення цього наказу в електронній 

мережі університету. 
 

7. Начальнику інформаційно-комп'ютерного центру Кльоцу Ю. П. наказ оприлюднити на сайті 

університету. 
 

 

 

 

 

Ректор     Сергій МАТЮХ 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТ НАКАЗУ ВНОСИТЬ: 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи    Віктор НИЖНИК 
  
 

ПОГОДЖЕНО: 
 

Проректор з науково-педагогічної роботи     Віктор ЛОПАТОВСЬКИЙ 
 

 
Головний бухгалтер         Наталя КОРНІК 
 

Декан  факультету міжнародних відносин    Віталій ТРЕТЬКО  
 

 Начальник відділу по роботі з іноземними                     

студентами        Маргарита ДЗЮБА 
          

 

 

 

 


