Додаток № 1
до наказу від 13.02.2020р.
№ 29-аг

Розмір плати
за надання платних освітніх послуг у ТЕК КНТЕУ
з підготовки фахівців громадян України за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"
на основі базової загальної середньої освіти
прийом 2020 року
Денна форма здобуття освіти
Шифр та
найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності

В тому числі за роками (курсами) навчання, грн.

1 рік

2 рік

3 рік

071 Облік і оподаткування

Бухгалтерський облік

36,000

11,500

12,000

12,500

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Фінанси і кредит

38,000

11,500

13,000

13,500

Оціночна діяльність

36,000
39,000

11,500
11,500

12,000
13,000

12,500
14,500

07 Управління та
адміністрування 075 Маркетинг

Маркетингова діяльність
Інформаційна діяльність
підприємства
Товарознавство та
комерційна діяльність

38,000

11,500

13,000

13,500

36,000

11,500

12,000

12,500

241 Готельно-ресторанна
справа

Готельне обслуговування

43,500

11,500

12,000

13,000

Ресторанне обслуговування

39,000

11,500

13,000

14,500

242 Туризм

Туристичне обслуговування

43,500

11,500

12,000

13,000

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

24 Сфера
обслуговування

Спеціалізація

Загальна вартість
(договірна ціна)
за весь період
навчання, грн.

4 рік
3 роки
3 роки
3 роки
3 роки
3 роки
3 роки

7,000

3 роки 5 місяців
3 роки

7,000

3 роки 5 місяців

Додаток № 2
до наказу від 13.02.2020р.
№ 29-аг

Розмір плати
за надання платних освітніх послуг у ТЕК КНТЕУ
з підготовки фахівців громадян України за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"
на основі повної загальної середньої освіти
прийом 2020 року
Денна форма здобуття освіти
Шифр та
найменування
галузі знань

07 Управління та
адміністрування

Код та найменування
спеціальності

072 Фінанси, банківська
справа та страхування

Спеціалізація

Фінанси і кредит

Загальна вартість
(договірна ціна)
за весь період
навчання, грн.

24,000

В тому числі за роками (курсами) навчання, грн.
1 рік

2 рік

12,000

12,000
2 роки

Додаток № 3
до наказу від 13.02.2020р.
№ 29-аг

Розмір плати
за надання платних освітніх послуг у ТЕК КНТЕУ
з підготовки фахівців громадян України за освітньо-професійним ступенем "фаховий молодший бакалавр"
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "кваліфікований робітник"
прийом 2020 року
Заочна форма здобуття освіти
Шифр та
найменування
галузі знань

Код та найменування
спеціальності

076 Підприємництво,
07 Управління та
торгівля та біржова
адміністрування
діяльність

Спеціалізація

Товарознавство та
комерційна діяльність

Загальна вартість
(договірна ціна)
за весь період
навчання, грн.

11,000

В тому числі за роками (курсами) навчання, грн.

1 рік

2 рік

6,000

5,000
1 рік 5 місяців

Додаток № 4
до наказу від 13.02.2020р.
№ 29-аг

Розмір плати
за надання платних освітніх послуг у ТЕК КНТЕУ
з підготовки фахівців громадян України за першим ступенем вищої освіти "бакалавр"
на основі освітньо-кваліфікаційного рівня "молодший спеціаліст"
прийом 2020 року
Заочна форма здобуття освіти
Шифр та
найменування
галузі знань

07 Управління та
адміністрування
24 Сфера
обслуговування

Код та найменування
спеціальності

Загальна вартість
(договірна ціна)
за весь період
навчання, грн.

076 Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

18,500

241 Готельно-ресторанна
справа

20,000

В тому числі за роками (курсами) навчання, грн.

1 рік

2 рік

3 рік

7,000

7,500

4,000
2 роки 6 місяців

7,000

8,000

5,000

2 роки 6 місяців

