
 

Інформація  

щодо плати за навчання набору 2018 року  

для громадян України 
 

Докторантура та аспірантура (за один навчальний рік): 
16000 гривень для осіб, які здобувають ступінь доктора наук за денною 

формою навчання; 
15500 гривень для осіб, які здобувають ступінь доктора філософії за денною 

формою навчання; 
13000 гривень для осіб, які здобувають ступінь доктора філософії за заочною 

формою навчання; 
11000 гривень – за здійснення наукового супроводження для осіб, які 

здобувають вищу освіту ступеня доктора наук поза докторантурою та аспірантурою; 
10000 гривень – за здійснення наукового супроводження для осіб, які 

здобувають вищу освіту ступеня доктора філософії поза докторантурою та 
аспірантурою; 

17200 гривень – за організацію, підготовку до захисту дисертацій на здобуття 
ступеня доктора наук;  

14000 гривень – за організацію, підготовку до захисту дисертацій на здобуття 
ступеня доктора філософії;  

2600 гривень – за проведення кандидатського іспиту для осіб, які не 
навчаються в академії. 

 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання 
(підготовка кадрів для МВС, НПУ, НГУ за кошти фізичних та юридичних осіб) 

Освітній 

ступінь (ОКР) 
Спеціальність 

Форма 

навчання 

Оплата за 

семестр (гривні) 

Бакалавр  

(у регіональних 

відділення) 

Право Заочна 5000 

Бакалавр  
(у м. Києві) 

Право Заочна 6000 

Магістр Психологія Заочна 8000 
 

Навчально-науковий інститут заочного та дистанційного навчання 
(підготовка цивільних осіб за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Освітній 

ступінь (ОКР) 
Спеціальність 

Форма 

навчання 

Оплата за 

семестр (гривні) 

Бакалавр  

(у регіональних 

відділення) 

Право Заочна 5000 

Бакалавр  

(у м. Києві) 
Право Заочна 6000 

Бакалавр Психологія Заочна 4000 



 

 

Магістр Право Заочна 8000 

Магістр Психологія Заочна 8000 

Магістр 
Публічне управління 
та адміністрування 

Заочна 8000 

 

Навчально-науковий інститут № 3 
 (підготовка цивільних осіб за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Освітній 

ступінь (ОКР) 
Спеціальність 

Форма 

навчання 

Оплата за 

семестр (гривні) 

Бакалавр  Право Денна 12000 

Бакалавр  
Правоохоронна 

діяльність 
Денна 8500 

Бакалавр  Психологія Денна 9000 

Магістр Право Денна 13000 

Магістр Психологія Денна 13000 
 

Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) 
(підготовка кадрів для МВС, НПУ, НГУ за кошти фізичних та юридичних осіб) 

Освітній 

ступінь (ОКР) 
Спеціальність 

Форма 

навчання 

Оплата за 

семестр (гривні) 

Бакалавр Право Заочна 5000 
 

Прикарпатський факультет (м. Івано-Франківськ) 
(підготовка цивільних осіб за кошти фізичних або юридичних осіб) 

Освітній 

ступінь (ОКР) 
Спеціальність 

Форма 

навчання 

Оплата за 

семестр (гривні)  

Бакалавр Право Денна 9000 

Бакалавр Право Заочна 5000 

 
Для осіб, які поновлені після відрахування та академічної відпустки, 

переведені з інших вищих навчальних закладів, інших підрозділів або форм 

навчання, плата за навчання встановлюється в розмірі, визначеному для слухачів і 

студентів відповідного року набору. 

Здобувачам вищої освіти, які поновлюються, а також під час навчання за 

державним замовленням за спеціальністю «Правоохоронна діяльність» були 

звільненні зі служби в Національній поліції за станом здоров’я, власним 

бажанням, у зв’язку зі скороченням штатів, з переходом у встановленому порядку 

на іншу роботу або через сімейні обставини, за їх бажанням, дозволяється 

завершити навчання за кошти фізичних або юридичних осіб: 

6000 гривень для осіб, які здобувають освітній ступінь бакалавра за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за заочною формою навчання; 

8000 гривень для осіб, які здобувають освітній ступінь магістра за 

спеціальністю «Правоохоронна діяльність» за заочною формою навчання.       


