
Додаток 2

до наказу від " _2019 р

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання освітніх послуг

з підготовки фахівців громадян України

в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"; освітніх ступенів "бакалавр'У'магістр"

за другим ступенем вищої освіти "магістр" з іншої спеціальності

прийом 2019 року

заочна форма навчання

Назва спеціальностей

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

Менеджмент

Назва спеціалізацій

Бізнес-адміністрування

Маркетинговий менеджемент

Міжнародне бізнес-адмінісгрування

Управління закладами охорони здоров'я

Загальна вартість
(розмір плати) за весь
період навчання, гри

55600

39930

40820

27900

В тому числі за навчальними роками (н.р.), грн

201 9/20 н.р.
І рік навчання

22017

16014

24416

13722

2020/21 н.р.
11 рік навчання

33583
23916

0

14178

2021/22 н.р.
НІ рік навчання

0

0

16404

0

Перший проректор з науково-педагогічної
роботи

Директор Інституту вищої кваліфікації

Начальник планово-фінансового відділу

Н.В. Притульська

А.М. Бідюк

• а



До дато* 14

ДО ШІКІШ

ГО.ШІР ПЛАТИ

їй иаліїння платних оспітіт послуг

І» Кишськчшу національному торгішельио-екопомічиому університеті

і підготовки фахівці» громадин України
на ш'Іі (к'ііі'ми.о-кми.'мфікупшного рівня "Пакалзиїр"

$;) другим ІчуІІі'кем нпндоТ«світи "магістр"

Іфнііо.м 2019 |ИІІсу

Заочна ф»]>ма шшчаїшя

На'іва епещальносгеП Ііаі ікіспеціалоані і і (рочмір плати)

за весь иеріид
к а в ч а н н я , гри

В тому числі за навчальними роками (м.р
такурсаци навчання, гри

2019/20 н.р.
і курс (1-й рік)

2020/21 н р
2 курс {2-й рік)

Пріикше
23490 7.580

Міжнародне право Міжшроцне мрапо 23490 161 10 7380

Міжпароднпй *5і:пісс 16110 7380

К! муніі!їі]иі.;п.ні фінанси; Банківська спрі'іна 1 6 ! ! 0 7.380

Економіка Міжнародна економіка, Економіка та безпека бізнесу; Цмфроиа економіка 23490

Мі:псдлс?-.5сііі :ІІ>ШІІШНЬОЄКОІІОМІЧНОЕ діяльності, У п р а в л і н н я Гнчнесом; Готельний
: ресторанний менеджмент; Турисгичниііта курортно-рскреаційний менгджмені

16110 7380

7380

73 Й)

Міжнародний Ілрнсі н нініі

! іуолрпіс упранліпнй та алміпіс ірування

кию 7380

7380

7380

23-190 7380

Нідпписмнмцтво, Т

Ііяаново-фіи.'шеового відділу І'.В, Ж у й к ( ш а



Додаток 1

до наказу від " £ _2019р

N.
РОЗМІР ПЛАТИ

за надання платних освітніх послуг
в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ

з підготовки фахівців громадян України
на базі освітньо-кваліфікаційного рівня "спеціаліст"; освітніх ступенів "бакалавр'У'магістр"

за першим ступенем вищої освіти "бакалавр" з іншої спеціальності
прийом 2019 року

заочна форма навчання

Назва спеціальностей

Психологія

Фінанси банківська справа та страхування

Менеджмент

Назва спеціалізацій

Психологія (1,10)

Фінансове посередництво (1,10)

Менеджмент ЗЕД (1,10)

Загальна вартість
(розмір плати) за весь
період навчання, грн

24720

24720

24720

В тому числі за навчальними роками

(н.р.)> грн

201 9/20 н.р.
І рік навчання

11840

11840

11840

2020/21н.р.
II рік навчання

12880

12880

12880

Перший проректор з науково-педагогічно:
роботи

Директор Інституту вищої кваліфікації

Начальник планово-фінансового відділу

Н. В. Притульська

А. М. Бідюк

:ова


