
Вартість платних послуг, які надаються в Національному університеті «Острозька академія» в 2022-2023 н. р. 

(Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року №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» та 

Статуту Національного університету «Острозька академія») 

Номер та найменування послуги Одиниці виміру 
Вартість 

послуги, грн 

Чим 

затверджено 

У сфері освітньої діяльності 

Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного обсягу відповідно до 

договорів, укладених з фізичними та юридичними особами, студентів за відповідними 

освітньо-кваліфікаційними рівнями, аспірантів і докторантів; 

   

Денна форма 

Бакалавр 

081 Право 

Вартість за весь 

термін навчання 

115600 

Наказ НаУ ОА № 

36 від 10 травня 

2022 року 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська / 

Англійська та друга 

іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад 

111200 

013 Початкова освіта / Початкова освіта з поглибленим вивченням англійської мови 92000 

033 Філософія/ 

Практична філософія. Консалтинг та коучинг 
92000 

034 Культурологія / Культурологія 92000 

035.01 Українська мова та література / Українська мова та література 92000 

053 Психологія / Психологія 98000 

061 Журналістика / Журналістика 96000 

061 Журналістика / Реклама та PR 96000 

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я 92000 

051 Економіка/ Економічна кібернетика 98000 

071 Облік і податкування / Облік і оподаткування 98000 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та бізнес-аналітика 98000 

075 Маркетинг/DATA-маркетинг та аналітика 98000 

122 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки 98000 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 
92000 

032 Історія та археологія / Історія та археологія 92000 

052 Політологія / Політологія 92000 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) / 115600 



Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /Міжнародні 

регіональні студії 
103600 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 
103600 

Магістр 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

36 від 10 травня 

2022 року 

081 Право 36750 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська / Languare 

Mediation and TESOL 
36750 

031 Релігієзнавство / Релігієзнавство 36750 

034 Культурологія / Культурологія 36750 

034 Культурологія / Культурологія:проєктна діяльність 36750 

035.01 Українська мова та література / Українська мова таи література 34600 

053 Психологія / Психологія 36750 

061 Журналістика / Журналістика 36750 

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я 49000 

029 Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа/інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент 
36750 

032 Історія та археологія / Історія та археологія 36750 

052 Політологія / Політологія 36750 

256 Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності) / Національна безпека (за окремими сферами 

забезпечення та видами діяльності) 

49000 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Євроатлантичні 

студії 
36750 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 
36750 

051 Економіка/ Економічна кібернетика 36750 

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 36750 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та бізнес-аналітика 36750 

073 Менеджмент/HR-менеджмент 36750 

073 Менеджмент/Менеджмент 36750 

Аспірантура (денна і вечірня форми) 

Вартість за весь 

термін навчання 

 
Наказ НаУ ОА № 

36 від 10 травня 

2022 року 

031 Релігієзнавство 103600 

032 Історія та археологія 103600 

033 Філософія 103600 



035 Філологія 103600 

053 Психологія 103600 

052 Політологія 103600 

073 Менеджмент 103600 

081 Право 111600 

113 Прикладна математика 103600 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії 103600 

Заочна форма: 

Бакалавр 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

36 від 10 травня 

2022 року 

081 Право 81200 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська / 

Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад 
81200 

013 Початкова освіта / Початкова освіта з поглибленим 

вивченням англійської мови 
66000 

033 Філософія/ 

Практична філософія. Консалтинг та коучинг 
66000 

034 Культурологія / Культурологія 66000 

035.01 Українська мова та 

література / Українська мова та 

література 

66000 

053 Психологія / Психологія 71200 

061 Журналістика / Журналістика 71200 

061 Журналістика / Реклама та PR 71200 

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я 0 

051 Економіка/ Економічна кібернетика 0 

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 71200 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та бізнес-аналітика 71200 

075 Маркетинг/DATA-маркетинг та аналітика 0 

122 Комп’ютерні науки / Комп’ютерні науки 71200 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа / Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 
66000 

032 Історія та археологія / Історія та археологія 66000 

052 Політологія / Політологія 66000 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) / 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 
81200 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії /Міжнародні 0 



регіональні студії 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 
0 

Магістр 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

36 від 10 травня 

2022 року 

08 Право 32400 

035.041 Германські мови та літератури (переклад включно), перша –англійська / Languare 

Mediation and TESOL 
32400 

031 Релігієзнавство / Релігієзнавство 28500 

034 Культурологія / Культурологія 28500 

034 Культурологія / Культурологія:проєктна діяльність 28500 

035.01 Українська мова та 

література / Українська мова та 

література 

28500 

053 Психологія / Психологія 32400 

061 Журналістика / Журналістика 32400 

229 Громадське здоров'я / Громадське здоров'я 40000 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа/інформаційна аналітика та 

комунікативний менеджмент 
28500 

032 Історія та археологія / Історія та археологія 28500 

052 Політологія / Політологія 28500 

256 Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) / 

Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 
43200 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Євроатлантичні 

студії 
32400 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 
32400 

051 Економіка/ Економічна кібернетика 0 

071 Облік і оподаткування / Облік і оподаткування 29400 

072 Фінанси, банківська справа та страхування / Фінанси та бізнес-аналітика 29400 

073 Менеджмент/HR-менеджмент 29400 

073 Менеджмент/Менеджмент 29400 

Докторантура (денна і вечірня форми) 
Вартість за весь 

термін навчання Наказ НаУ ОА № 

46 від 12 травня 

2021 року 

031 Релігієзнавство 

 

61560 

032 Історія та археологія 61560 

053 Психологія 61560 



Підготовка до вступу до вищих навчальних закладів та до зовнішнього незалежного 

оцінювання. 
 1000 

Наказ НаУ ОА 

№101-2 від 1 

жовтня 2020 року 

Денна форма 

Бакалавр 

(для іноземців та осіб без громадянства) 

викладання українською мовою 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

50  від 29 липня 

2022 року 

081 Право 204800 

071 Облік і оподаткування 204800 

072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси та бізнес-аналітика 204800 

051 Економіка /Економічна кібернетика 204800 

122 Комп'ютерні науки/Комп'ютерні науки 204800 

035.041 Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад  204800 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 204800 

052 Політологія 204800 

053 Психологія 204800 

032 Історія та археологія 204800 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 

204800 

256  Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 204800 

061 Журналістика 204800 

034 Культурологія 204800 

Заочна форма 

Бакалавр 

(для іноземців та осіб без громадянства) 

викладання українською мовою 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

50 від 29 липня 

2022 року 

081 Право 143200 

071 Облік і оподаткування 143200 

072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси та бізнес-аналітика 143200 

051 Економіка /Економічна кібернетика -  

122 Комп'ютерні науки/Комп'ютерні науки - 

035.041 Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад  143200 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 143200 

052 Політологія 143200 

053 Психологія 143200 

032 Історія та археологія 143200 



291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 

143200 

256  Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 143200 

061 Журналістика -  

034 Культурологія 143200 

Денна форма 

Магістр 

(для іноземців та осіб без громадянства) 

викладання українською мовою 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

50 від 29 липня 

2022 року 

081 Право 98700 

071 Облік і оподаткування 98700 

072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси та бізнес-аналітика 98700 

051 Економіка /Економічна кібернетика 98700 

122 Комп'ютерні науки/Комп'ютерні науки 98700 

035.041 Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад  98700 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 98700 

052 Політологія 98700 

053 Психологія 98700 

032 Історія та археологія 98700 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 

98700 

256  Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 98700 

061 Журналістика 98700 

034 Культурологія 98700 

Заочна форма 

Магістр 

(для іноземців та осіб без громадянства) 

викладання українською мовою 

Вартість за весь 

термін навчання 

 

Наказ НаУ ОА № 

50 від 29 липня 

2022 року 

081 Право 78900 

071 Облік і оподаткування 78900 

072 Фінанси, банківська справа та страхування/Фінанси та бізнес-аналітика 78900 

051 Економіка /Економічна кібернетика - 

122 Комп'ютерні науки/Комп'ютерні науки - 

035.041 Англійська та друга іноземна (німецька/французька) мови. Література. Переклад  78900 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 78900 

052 Політологія 78900 



053 Психологія 78900 

032 Історія та археологія 78900 

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії / Міжнародні 

відносини 

78900 

256  Національна безпека (за окремими сферами забезпечення та видами діяльності) 78900 

061 Журналістика - 

034 Культурологія 78900 

 Навчання на підготовчих курсах для іноземних громадян та осіб без громадянства 10 місяців 

30000 Наказ НаУ ОА № 

50 від 29 липня 

2022 року 

Складання кандидатських іспитів  890 

Наказ НаУ ОА 

№122-І від 14 

грудня 2020 року 

У сфері охорони здоров'я, відпочинку, дозвілля, оздоровлення, туризму, фізичної культури та спорту 

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів на територіях та в 

приміщеннях навчальних закладів, установ; 

 
  

Обслуговування екскурсійних груп і окремих відвідувачів та території та в приміщеннях 

Музею історії НаУОА, постійних експозицій, виставок: 

вхідний квиток (школяри, студенти, пенсіонери) 

1 ос 

20 

Наказ НаУ ОА 

№22 від 1 

березня 2021 

року 

вхідний квиток (дорослий) 1 ос 30 

Для дітей, студентів, школярів, пенсіонерів 
група до 25 ос 

100 

Для інших дорослих відвідувачів 200 

Для дітей, студентів, школярів, пенсіонерів 
група 25-40 ос 

200 

Для інших дорослих відвідувачів 300 

Для дітей, студентів, школярів, пенсіонерів 
група до 7 ос 

100 

Для інших дорослих відвідувачів 200 

Вихід на оглядовий майданчик вежі новоакадемічного корпусу для дітей, студентів, 

школярів, пенсіонерів 
1 ос. 

50 

Вихід на оглядовий майданчик вежі новоакадемічного корпусу для інших дорослих 

відвідувачів 
100 

У сфері відпочинку та дозвілля: 

Організація, проведення концертно-видовищних заходів 
1 квиток від 10,00 Наказ НаУ ОА № 

60 від 15 червня 

2021 року 
Надання в короткострокове (одноразове, цілодобове, на строк до одного тижня або не 

більше шести годин на тиждень протягом календарного року) користування фізичним, 
1 год 125,00 



юридичним особам площ та/або окремих приміщень, що тимчасово не використовуються 

в освітній, навчально-виховній, для проведення освітніх, наукових, спортивних, 

урочистих, культурних та інших заходів (крім заходів, що здійснюються в межах 

релігійної або політичної діяльності), а також іншого рухомого та нерухомого майна або 

обладнання в разі, коли це не погіршує умов навчання або соціально-побутових умов 

осіб, які навчаються або працюють у НаУОА) 

Надання у тимчасове користування:   

предметів культурно-побутового призначення; 1 год 50,00 

 аудіо- і відеотехніки;  1 год 50,00 

театральних та сценічних костюмів;  1 день 50,00  

театрального реквізиту; 1 день 50,00 

інвентарю, інструментів та обладнання; 1 год від 20,00 

аудіо- і відеозаписів; 1 год 10,00 

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з 

використанням відповідної матеріально-технічної бази НаУОА, якщо це не 

передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується 

за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів / витрати з 

проведення поточного ремонту спортивних споруд 

(Вартість для   студентів, працівників та дітей шкільного віку до 17 років включно): 

   

Наказ НаУ ОА № 

65 від 01 липня 

2021 року 

- у спортивній залі (до 30 осіб) 1 год 50,00 

- у тренажерному залі (до 20 осіб) 1 год 50,00 

- у залі для шейпінгу (до 30 осіб) 1 год 50,00 

- у залі для настінного тенісу (до 10 осіб) 1 год 50,00 

- на стадіоні (один матч з футболу) 1 гра 200,00 

- на стадіоні (інші види заходів)  1 год 50,00 

- на тенісному корті  1,5 год 50,00 

Проведення групових та індивідуальних занять з фізичної культури та спорту з 

використанням відповідної матеріально-технічної бази НаУОА, якщо це не 

передбачено навчальними планами та не належить до діяльності, що фінансується 

за рахунок коштів загального фонду державного та місцевих бюджетів / витрати з 

проведення поточного ремонту спортивних споруд 

(Вартість для   інших осіб): 

  

- у спортивній залі (до 30 осіб) 1 год 100,00 

- у тренажерному залі (до 20 осіб) 1 год 100,00 



- у залі для шейпінгу (до 30 осіб) 1 год 100,00 

- у залі для настінного тенісу (до 10 осіб) 1 год 100,00 

- на стадіоні (один матч з футболу) 1 гра 400,00 

- на стадіоні (інші види заходів)  1 год 100,00 

- на тенісному корті  1,5 год 100,00 

У сфері житлово-комунальних послуг 

Надання спеціально облаштованих будинків і приміщень, що перебувають на балансі 

навчальних закладів для тимчасового проживання;(за 1 добу 1 ліжко-місце) 

 
 

Наказ НаУ ОА № 

74 від 10 серпня 

2021 року 

Кімнати типу «Люкс» 
одномісна 400 

двомісна 400 

Кімнати типу «Стандарт» 

двомісна 200 

тримісна 200 

чотиримісна 200 

п’ятимісна 200 

шестимісна 200 

семимісна 200 

Кімнати типу «Хостел» десятимісна 100 

Кімнати типу «Люкс» (гуртожиток №1) двомісна 100 

Кімнати гуртожитків у канікулярний період  70 

Надання послуг проживання в гуртожитках студентам 

1 рік 

 

Наказ НаУ ОА № 

51 від 29 липня 

2022 року 

1-на зі зруч 8000 

1 8000 

2-ох зі зруч 8000 

2 7800 

3-ох зі зруч 8000 

3 7200 

4 6600 

5 6000 

1-на зі зруч 

1 доба 

25 

1 25 

2-ох зі зруч 25 

2 25 

3-ох зі зруч 25 

3 25 

4 25 



5 25 

Надання послуг проживання в гуртожитках працівникам, аспірантам, 

докторантам та іншим особам 

1 місяць 

 

1-на зі зруч 800 

1 800 

2-ох зі зруч 800 

2 800 

3-ох зі зруч 800 

3 800 

4 760 

5 676 

Пільгова вартість для студентів з числа дітей осіб, визнаних потерпілими від ЧАЕС 1 рік 50% вартості/кім 

Діти УБД, УБД, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  безкоштовно 

Наказ НаУ ОА № 

32 від 31 березня 

2021 року 

Надання послуг з експлуатації та господарського обслуговування гуртожитків, 

встановлення обладнання та поліпшених умов проживання для студентів 

1 рік 

 

Наказ НаУ ОА № 

52 від 29 липня 

2022 року 

1-на зі зруч 2640 

1 480 

2-ох зі зруч 1920 

2 0 

3-ох зі зруч 1200 

3 0 

4 0 

5 0 

1-на зі зруч 

1 доба 

72 

1 54 

2-ох зі зруч 66 

2 48 

3-ох зі зруч 60 

3 42 

4 36 

5 30 

Пільгова вартість для студентів з числа дітей осіб, визнаних потерпілими від ЧАЕС  50% вартості/кім 

Надання послуг з експлуатації та господарського обслуговування гуртожитків, 

встановлення обладнання та поліпшених умов проживання для працівників, 
1 місяць  



аспірантів, докторантів та інших осіб 

1-на зі зруч 572 

1 188 

2-ох зі зруч 428 

2 116 

3-ох зі зруч 272 

3 32 

4 0 

5 0 

Діти УБД, УБД, діти сироти, діти, позбавлені батьківського піклування  безкоштовно 

Наказ НаУ ОА № 

32 від 31 березня 

2021 року 

Пральні послуги 
1 прання в 

автомат-машині 
15 

Наказ НаУ ОА 

№51/1 від 15 

серпня 2016 року 

ІНШІ ПОСЛУГИ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ УНІВЕРСИТЕТОМ 

Надання в оренду будівель, споруд, окремих тимчасово вільних приміщень і площ, 

іншого рухомого та нерухомого майна або обладнання, що тимчасово не 

використовується у освітній, навчально-виховній, навчально-виробничій, науковій 

діяльності, у разі, коли це не погіршує соціально-побутових умов осіб, які навчаються 

або працюють у навчальному закладі; 

Календарний рік 

або 1 місяць 

1 рік 
 

Відповідно до 

договору оренди 

з Фондом 

державного 

майна 

 

Друкування, копіювання, сканування, ламінування, запис інформації на носії та інші 

послуги наукової бібліотеки; 
  

Наказ НаУ ОА 

№36 від 14 

квітня 2017 року 

Реєстрація/перереєстрація зовнішнього користувача зі створенням облікового запису 1 рік 120 

Сканування документів: текст (без розпізнавання) у pdf-форматі 300dpi. 1 сторінка 6 

Сканування документів: текст (з розпізнаванням) у pdf-форматі 300dpi. 1 сторінка 12 

Сканування книги повністю (з розпізнаванням) у pdf-форматі 300dpi. Доступ до книги 

може бути здійснений дистанційно за допомогою облікового запису 
1 сторінка 0,3 

Ксерокопіювання та поштове відправлення документу 1 сторінка 

3,60, 

Відправлення за 

рахунок 

одержувача 

Електронна доставка цифрової копії статті 1 сторінка 3,60 

Визначення кодів УДК для зовнішніх користувачів 1 код 6,00 

Складання списків літератури  
1 сторінка 14 

шрифт., 1,5 
6,00 



інтервал 

Надання приміщень у тимчасове користування 

(крім заходів, що проводяться з релігійною метою, або заходів політичних партій) 
  

Кругла читальна зала 1 година 240,00 

Користування індивідуальним автоматизованим місцем у ІТ відділі наукової бібліотеки 1 година 12,00 

Забезпечення оформлення студентських та учнівських квитків, залікових книжок 

осіб, які навчаються відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичним 

особами; їх дублікатів для всіх категорій осіб, що навчаються у відповідному 

навчальному закладі; 

1 студентський 

квиток 

Безкоштовно для 

студентів 

державного 

замовлення, 

враховано у 

вартості навчання 

для студентів 

контрактної 

форми 

 

Надання послуг з редагування, перекладу наукової, довідкової, технічної, навчальної, 

навчально-методичної, художньої літератури, комп’ютерного набору, верстання 

текстів. 

   

Переклад тексту з англійської, французької, німецької та іспанської мов на українську, 

російську та польську мови 

1 ступінь складності 

2 ступінь складності 

3 ступінь складності 

 

225 

250 

275 

Наказ НаУ ОА 

№31 від 03 

квітня 2017 року 

Усний переклад 1 година 175 

Переклад тексту з української, російської та польської мов на  англійську, французьку, 

німецьку та іспанську мови  

1 ступінь складності 

2 ступінь складності 

3 ступінь складності 

1 сторінка (300 

слів або 1860 

знаків) 

150 

175 

200 

Усний переклад 1 година 175 

Надання послуг дослідження крові безкровним аналізатором в науково-дослідному 

центрі інноваційних і неінвазивних технологій в охороні здоров’я та вартість 

термомамологічного дослідження молочної залози. 

   

термомамологічне дослідження молочної залози 1 прийом 150 Наказ НаУ ОА 

№132 від 10 

грудня 2020 року 
дослідження крові безкровним аналізатором 1 прийом 120 

Надання психологічних консультацій 1 год 200 
Наказ НаУ ОА 

№88 від 06 



вересня 2021 

року 

Надання у тимчасове користування площ для зберігання автомобілів, що належать 

іншим юридичним або фізичним особам 

до 1 робочого 

дня 
40 

Наказ НаУ ОА 

№24 від 01 

березня 2021 

року 

до 1 місяця 200 

до 3 місяців 400 

до 6 місяців 600 

до 12 місяців 800 

 


