
№ Факультет Спеціальності Освітні

п/п програми

Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма

1. Навчально - 071 Облік і оподаткування Бізнес - аналітика та удит 14000 14700

науковий 072 Фінанси, банківська Банківська справа  та 14500 6400 15220 6720

інститут справа та страхування фінансовий консалтинг

" Каразінський 073 Менеджмент Менеджмент і глобальний 12000 6400 12600 6720

банківський бізнес

інститут" 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки та 12000 12600

інформаційні технології 

в бізнесі

125 Кібербезпека Кібербезпека у фінансових 12000 12600

технологіях

студентів, зарахованих в 

сума, грн 2019-2020 н.р.

сума, грн

 у 2018-2019 н. р.

№ 181-од від 11.06.2018 р., ректора № 0805-1/367 

для студентів, зарахованих   від 10.08.2021 р., для 

2018-2019 навчальний рік    (бакалавр, випуск - 2022 р.)

Вартість начання Проіндексована вартість 

з 01.09.2021 р., встановлена навчання з 01.09.2021 р., 

наказом встановлена Наказом

№ 0805-1/367 від 10 серпня 2021 р.

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ "КАРАЗІНСЬКИЙ БАНКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ"

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ректора Харківського 

національного університету

імені В.Н. Каразіна



№ Факультет Спеціальності Освітні програми

п/п

Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма

1. Навчально - 071 Облік і оподаткування Бізнес - аналітика та удит 13000 13650

науковий 072 Фінанси, банківська Банківська справа  та 13500 6400 14170 6720

інститут справа та страхування фінансовий консалтинг

" Каразінський 073 Менеджмент Менеджмент і глобальний 12000 6400 12600 6720

банківський бізнес

інститут" 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки та 12000 12600

інформаційні технології 

в бізнесі

125 Кібербезпека Кібербезпека у фінансових 12000 12600

технологіях

№ Факультет Спеціальності Освітні програми

п/п

Денна форма Заочна форма Денна форма Заочна форма

1. Навчально - 122 Комп'ютерні науки  Комп'ютерні науки та 11000 11550

навчання з 01.09.2021 р., 

сума, грн 2019-2020 н.р.

сума, грн

 від 04.07.2019 р. ректора № 0805-1/367 

для студентів, зарахованих   від 10.08.2021 р., для 

 у 2019-2020 н. р. студентів, зарахованих в 

Наказом № 159-од встановлена Наказом

Вартість начання 

з 01.09.2021 р., встановлена

Наказом № 159-од

 від 04.07.2019 р.

з 01.09.2021 р., встановлена

сума, грн

Проіндексована вартість 

2019-2020 навчальний рік    (бакалавр, випуск - 2023 р.)

для студентів, зарахованих   від 10.08.2021 р., для 

2019-2020 навчальний рік    (бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста, випуск - 2022 р.))

Вартість начання 

 у 2019-2020 н. р.

сума, грн

Проіндексована вартість 

навчання з 01.09.2021 р., 

встановлена Наказом

ректора № 0805-1/367 

студентів, зарахованих в 

2019-2020 н.р.



науковий інформаційні технології 

інститут в бізнесі

" Каразінський 125 Кібербезпека Кібербезпека у фінансових 11000 11550

банківський технологіях

інститут"



2019-2020 навчальний рік    (бакалавр, випуск - 2023 р.)



№ Факультет Спеціальності Освітні

п/п програми

денна заочна денна заочна денна заочна денна

1. Навчально- 071 Облік і оподаткування Бізнес-аналітика та аудит 18290 19200

науковий Облік і аудит в управлінні бізнес - 9508 9980

інститут процесами

"Каразінський 072 Фінанси, банківська Банківська справа та фінансовий 18730 6400 19660 6720

банківський консалтинг

інститут" справа та страхування Фінансові технології та банківський 9508 3328 9980

менеджмент 

073 Менеджмент Менеджмент і глобальний бізнес 18730 6400 19660 6720

Стратегічний менеджмент в бізнесі 9508 9980

122 Комп’ютерні науки Комп'ютерні науки та інформаційні 18290 19200

технології в бізнесі

Комп’ютерні науки 9508 9980

125 Кібербезпека Кібербезпека у фінансових 18290 19200

технологіях

* Вартість  другого курсу навчання для отримання ступеня вищої освіти  "Магістр"  

зарахованих в 2020-2021 н.р. зарахованих  в 2020-2021 н.р.

сума, грн сума, грн

з 01.09.2020 р., яка встановлена з 01.09.2021 р., яка встановлена 

Наказом ректора № 08.05-1/256 Наказом ректора від 10.08.2021 р.

від 30.07.2020 р. для студентів, № 0805-1/367  для  студентів, 

Вартість навчання Проіндексована вартість навчання

2020-2021 навчальний рік

Бакалавр Магістр (ОПП)* Бакалавр Магістр (ОПП)*



заочна

3490

зарахованих  в 2020-2021 н.р.

сума, грн

з 01.09.2021 р., яка встановлена 

Наказом ректора від 10.08.2021 р.

№ 0805-1/367  для  студентів, 

Проіндексована вартість навчання

Магістр (ОПП)*


