Додаток 2

_2020р

до наказу від " /£ "

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання освітніх послуг
з підготовки фахівців громадян України
в Інституті вищої кваліфікації КНТЕУ
на базі освітньо-кваліфікаиійного рівня "спеціаліст"; освітніх ступенів "бакалавр","магістр"
за другим ступенем вищої освіти "магістр" з іншої спеціальності
прийом 2020 року
заочна форма здобуття освіти

Назва спеціалізацій

Назва спеціальностей

Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент
Менеджмент

Бізнес-адміністрування
Маркетинговий менеджмент
Міжнародне бізнес-адміністрування
Управління закладами охорони здоров'я

9

Загальна вартість
(розмір плати) за весь
період навчання, гри
59808
41832
43040
35850

В тому числі за навчальними роками (н.р.), Тн
2020/21 н.р.
І рік навчання

2021/22н.р.
II рік навчання

2022/23 н.р.
III рік навчання

23665
16846
23663
17591

36143
24986
0
18259

0
0
19377
0

9

9

Перший проректор з науково-педагогічної
роботи

Н.В. Притульська

Директор Інституту вищої кваліфікації

А.М. Бідюк

Начальник планово-фінансового відділу

Додаток 1
до наказу від "

2020 р

№

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", "магістр"
за першим ступенем вищої освіти "бакалавр" з іншої спеціальності
прийом 2020 року
заочна форма здобуття освіти

Назва спеціальностей

Право

Назва спеціалізацій

Комерційне право

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

В тому числі за навчальними роками
(н.р.), грн
2020/21 н.р.
І рік навчання

2021/22н.р.
II рік навчання

14219

17141

31360

Перший проректор з науково-педагогічної
роботи

Н. В. Притульська

Директор Інстит)|Ру вищої кваліфікації
Начальник планово-фінансового відділу

. Бідюк
'/^7Ґ^ ,ґ~~ (Г "Ібу^М'-'

с/

Додаток 14
до наказу від

РОЗМІР ПЛАТИ
за надання платних освітніх послуг
в Київському національному торговельно-економічному університеті
з підготовки фахівців громадян України
на базі ступенів вищої освіти "бакалавр", "магістр" (ОКР "спеціаліст")
за другим ступенем вищої освіти "магістр"
прийом 2020 року
Заочна форма здобуття освіти
Назва спеціальностей

Назва спеціалізацій

Право

Комерційне право; Цивільне право і процес; Фінансове право; Правове
забезпечення безпеки підприємницької діяльності;

Міжнародне право
Міжнародні економічні відносини
Фінанси, банківська справа та страхування

Міжнародне право
Міжнародний бізнес; Світова торгівля
Публічні фінанси; Управління банківським бізнесом

Економіка

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

В тому числі за навчальними роками (н.р.)
такурсами навчання, грн
2020/21 н.р.
2021/22 н.р.
1 курс (1-й рік)
2 курс (2-й рік)

26200

18000

8200

26200
26200

18000
18000

26200

18000

8200
8200
8200

Міжнародна економіка; Економіка та безпека бізнесу; Цифрова економіка

26200

18000

8200

Менеджмент

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності; Міжнародний менеджмент.
Управління бізнесом; Готельний і ресторанний менеджмент; Туристичний та
курортно-рекреаційний менеджмент; Лакшері менеджмент; Міжнародний
спортивний менеджмент та рекреація

26200

18000

8200

Готельно-ресторанна справа

Готельний і ресторанний девелопмент; Міжнародний готельний бізнес;
Ресторанний бізнес

26200

18000

8200

Туризм
Публічне управління та адміністрування

Міжнародний туристичний бізнес
Публічне управління та адміністрування

26200
26200

18000
18000

8200
8200

Облік і оподаткування

Облік і податковий консалтинг. Облік і оподаткування в міжнародному бізнесі;
Фінансовий контроль та аудит; Фінансова аналітика

26200

18000

8200

Інженерія програмного забезпечення
Маркетинг
Журналістика
Психологія

Інженерія програмного забезпечення
Маркетинг менеджмент; Рекламний бізнес; Бренд-менеджмент
Реклама
Психологія

26200
26200
26200
26200

18000
18000
18000
18000

8200
8200
8200
8200

Харчові технології

Інноваційні технології в ресторанному бізнесі; Крафтові технології

26200

18000

8200

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Організація оптової та роздрібної торгівлі; Товарознавство і комерційна
логістика; Митна справа; Логістика та управління ланцюгами постачання;
Категорійний менеджмент у ритейлі

26200

18000

8200

Головний бухгалтер
Начальник планово-фінансового відділу
Відповідальний секретар приймальної комісії

Н.М. Аниенков
В. Жуйкова
В.А Осика

