
          
                                                                                                                                                                                        Додаток 1 
 

 Перелік 
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюється граничні (мінімальні) ціни на платні 

послуги з підготовки фахівців за рівнями вищої освіти 
         

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Форма 

навчання  

Вартість 

одного року 

навчання, грн.  

03 Гуманітарні науки — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

035 Філологія (усі 

спеціалізації,крім 

української мови та 

літератури, мов та 

літератур корінних 

народів та 

національних 

меншин 

України,класичних 

мов та 

літератур,фольклор

истики,прикладної 

лінгвістики) 

денна  

 

 

 

 

 

 

20210 

03 Гуманітарні науки — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

035 Філологія (усі 

спеціалізації,крім 

української мови та 

літератури, мов та 

літератур корінних 

народів та 

національних 

меншин 

України,класичних 

мов та 

літератур,фольклор

истики,прикладної 

лінгвістики) 

заочна  

 

 

 

15950 

05 Соціальні та 

поведінкові науки — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

052 Політологія денна  

18050 053 Психологія 

05 Соціальні та 

поведінкові науки — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

052 Політологія  

заочна 
 

12100 

053 Психологія 11680 

06 Журналістика — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

061 Журналістика 

 

денна  

18050 

06 Журналістика — 
бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

061 Журналістика 

 

заочна  

10530 

 

08 Право — бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

081 Право денна  

18050 

08 Право — бакалавр на 

основі повної загальної 

середньої освіти 

081 Право заочна 14080 

12 Інформаційні технології — 

бакалавр на основі повної 

загальної середньої освіти 

122 Комп'ютерні 

науки 

денна 18050 



                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                 Додаток 2 
 

 Перелік 
спеціальностей (спеціалізацій), для яких встановлюється граничні (мінімальні) ціни на платні 

послуги з підготовки фахівців за рівнями вищої освіти 
 

         

Шифр 

галузі 

Галузь знань Код 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Форма 

навчання  

Вартість 

одного року 

навчання, грн.  

03 Гуманітарні науки — 
магістр 

035 Філологія (усі 

спеціалізації,крім 

української мови та 

літератури, мов та 

літератур корінних 

народів та 

національних 

меншин 

України,класичних 

мов та 

літератур,фольклор

истики,прикладної 

лінгвістики) 

денна 25850 

03 Гуманітарні науки — 
магістр 

035 Філологія (усі 

спеціалізації,крім 

української мови та 

літератури, мов та 

літератур корінних 

народів та 

національних 

меншин 

України,класичних 

мов та 

літератур,фольклор

истики,прикладної 

лінгвістики) 

заочна 16460 

05 Соціальні та 

поведінкові науки — 
магістр 

052 Політологія денна 23460 

053 Психологія 

05 Соціальні та 

поведінкові науки — 
магістр 

052 Політологія заочна 15980 

053 Психологія 

07 Управління та 

адміністрування — 
магістр 

073 Менеджмент денна 23460 

07 Управління та 

адміністрування — 
магістр 

073 Менеджмент заочна 19990 

 

 

08 Право — магістр 081 Право денна 24720 

08 Право — магістр 081 Право заочна 20560 

12 Інформаційні 

технології — магістр 

122 Комп'ютерні 

науки 

денна 23460 

12 Інформаційні 

технології — магістр 

122 Комп'ютерні 

науки 

заочна 12000 

29 Міжнародні 291 Міжнародні денна 24720 



відносини— магістр відносини,суспі

льні комунікації 

та регіональні 

студії 

29 Міжнародні 

відносини— магістр 

291 Міжнародні 

відносини,суспі

льні комунікації 

та регіональні 

студії 

заочна 22560 

 


