
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

НАКАЗ 
 

«29» березня 2020 р. № 3 АД-20 
 

Про встановлення  
плати за навчання  
 
На підставі економічно обґрунтованих розрахунків та згідно з пп. 6, 7 ст. 73 Закону України 

«Про вищу освіту»,  
 
 НАКАЗУЮ:  
 

1. Встановити розмір плати за навчання для здобуття другого (магістерського) рівня вищої 
освіти магістр за спеціальностями 051 «Економіка», 073 «Менеджмент» та 281 «Публічне 
управління та адміністрування» в межах відповідних освітніх програм для студентів та слухачів 
набору 2020-2021 навчального року в таких розмірах:  

 

№ 
з/п 

Назва спеціальності, освітньої 
програми 

Розмір плати за 
весь строк 

навчання, грн. 
 

Розмір плати за 
додаткові освітні 

послуги1 

1. 051 «Економіка», 
«Економіка бізнесу та фінансів» 

80 000,00  
одна навчальна 

дисципліна / курс – 
6000,00 грн. 

2. 051 «Економіка»,  
«Економічний аналіз» 

160 000,00 

3. 073 «Менеджмент»,  
«Бізнес-адміністрування» 

450 000,00 одна навчальна 
дисципліна / курс – 

35 000 грн. 

4. 073 «Менеджмент»,  
«Цифрова трансформація»  
(для слухачів)  

258 000,00 одна навчальна 
дисципліна / курс 

на 5 кредитів ЄКТС 
– 35 000,00 грн.;  
одна навчальна 

дисципліна / курс 
на 2,5 кредитів 

ЄКТС – 17 500,00 
грн. 

5. 281 «Публічне управління та 
адміністрування»,  
«Публічна політика та врядування» 

95 000,00 1 кредит ЄКТС – 
1200 грн. 

                                                           
1 Під розміром плати за додаткові освітні послуги розуміється розмір плати за одну навчальну дисципліну / 
курс / кредит ЄКТС, обрану для ліквідації академічної заборгованості, або  додатково обрану навчальну 
дисципліну / курс / кредит ЄКТС поза межами індивідуального навчального плану здобувача вищої освіти. 



2. Встановити розмір плати за освітні послуги, а саме за навчання за освітніми програмами з 
підвищення кваліфікації за спеціальністю 073 «Менеджмент» у галузі знань 07 «Управління та 
адміністрування» у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою для слухачів набору 
2020-2021 навчального року в таких розмірах:  

 

№ 
з/п 

Назва освітньої програми  
Розмір плати за весь строк 

навчання  

для фізичних осіб, грн. для юридичних осіб, грн. 

1. 
Фахівець з публічних 
закупівель 

8 000,00 10 900,00 

2. 
Менеджер з публічних 
закупівель 

24 500,00 26 000,00 

 
3. Студент, що навчається на освітніх програмах спеціальності 051 «Економіка» та який не має 

академічної заборгованості та сумарний середній бал (GPA) з навчання не менше 91  (A-), має право 
пройти безкоштовно додатковий курс в межах навчального плану його освітньої програми.  

4. Заклад вищої освіти має право змінювати плату за навчання у порядку, передбаченому 
договором, не частіше одного разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за 
попередній календарний рік. 

5. Оприлюднити на офіційному веб-сайті Університету розмір плати за весь строк навчання та 
за надання додаткових освітніх послуг, встановлених цим наказом. 

6. Контроль за виконанням наказу покладаю на віце-президента Університету.    
 

 
 

В.о. президента                                                                                             О.П. Верченко 
 
 
 
 

Проект наказу вносить  ПОГОДЖЕНО: 
Керівник навчально-методичного 
відділу 
 

  
Віце-президент  
 

 

_______________ Н.М. Заїка  _______________ В.В. Вахітов 
     
   «29» березня 2020 р. 
     

 
 
 
 


