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Спеціальність / освітньокваліфікаційний рівень

20162020

20172021

2017 к 2017 к
2016
2016
сумма
%
1 рік

заочна форма навчання (інші)

Економічний факультет
Менеджмент (Бізнес адміністрування)
Магістр
1,9 40000 45000

заочна форма навчання (інші)

Менеджмент (General MBA)
Магістр
1,4
45750

5000

2 рік

12,5% 22500

22500

30500

15250

3 рік

4 рік

"Економіка"
("Економіка (Бізнес-аналітика та статистика, Економічна кібернетика)", "Економіка підприємства", "Управління персоналом та економіка праці")
"Міжнародні економічні відносини"
("Міжнародний бізнес", "Міжнародна економіка"); спеціальність "Облік і оподаткування" (освітня програма "Облік і оподаткування")
"Фінанси, банківська справа та страхування"
("Фінанси, банківська справа та страхування")
"Менеджмент"
( "Менеджмент", "Управління персоналом та економіка праці")
"Маркетинг"
("Маркетинг")
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
( "Підприємництво і торгівля", "Туристичний бізнес")
денна форма навчання з нормативним терміном навчання
заочна форма навчання з нормативним терміном навчання
денна форма зі скороченим терміном навчання (споріднені)
заочна форма зі скороченим терміном навчання (споріднені)
денна форма зі скороченим терміном навчання (інші)
заочна форма зі скороченим терміном навчання (інші)

Бакалавр
4
43200
4
26000
2
21600
2
13000
3
32400
3
19500

51840
31200
25920
15600
38880
23400

8640
5200
4320
2600
6480
3900

"Міжнародні економічні відносини" ( "International Business")
Бакалавр
денна форма навчання з нормативним терміном навчання
4
135000

20,0% 12960
20,0% 7800
20,0% 12960
20,0% 7800
20,0% 12960
20,0% 7800

12960
7800
12960
7800
12960
7800

12960
7800

33750

33750

33750

12960
7800

12960
7800

33750

"Економіка"
("Економіка міст і регіонів", "Економічна кібернетика", "Бізнес-аналітика та статистика", "Економіка підприємства", "Управління персоналом та економіка праці",
"Прикладна економіка")
"Міжнародні економічні відносини"
("Міжнародні економічні відносини")
"Облік і оподаткування"
("Облік і оподаткування")
"Фінанси, банківська справа та страхування"
("Фінанси, банківська справа та страхування", "International Financial Management (Міжнародний фінансовий менеджмент)")
"Менеджмент"
("Менеджмент організацій і адміністрування", "Менеджмент туризму")
"Публічне управління і адміністрування"
("Управління відновленням територій та регіональним розвитком")
"Маркетинг"
(освітня програма "Маркетинг")
"Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"
("Економіка підприємства")
денна форма навчання (споріднені та інші)
заочна форма навчання (споріднені та інші)
денна форма навчання (додатковий план)
заочна форма навчання (додатковий план)

Магістр
1,4 17800 21360
1,4 13900 16680
4600
0,4
0,4
3800

3560
2780

20,0% 15360
20,0% 11880
4600
3800

6000
4800

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи

Р.Ю.Подольський

Заступник головного бухгалтера

С.В.Бураков

Декан економічного факультету

Л.В.Шаульська

