
 

Додаток 5 до Правил прийому на навчання  

до ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» 

для здобуття вищої освіти в 2022 році 

 

Вартість навчання при вступі у 2022 році до 

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра 
 

Курс, на який зараховується вступник:    перший                Форма здобуття освіти:   денна  

Спеціальність 

Освітня програма 

Загальна 

вартість 

навчання за 

весь період 

навчання, грн. 

у тому числі вартість за начальними роками та курсами, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

1 курс 

2023/2024  

2 курс 

2024/2025  

3 курс 

2025/2026  

4 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 168 000 42 000 42 000 42 000 42 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 168 000 42 000 42 000 42 000 42 000 

 
Курс, на який зараховується вступник:    другий                Форма здобуття освіти:   денна  

Спеціальність 

Освітня програма 

Загальна вартість 

навчання за весь 

період навчання, грн. 

у тому числі вартість за начальними роками та 

курсами, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

2 курс 

2023/2024  

3 курс 

2024/2025  

4 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 126 000 42 000 42 000 42 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 126 000 42 000 42 000 42 000 

 

Курс, на який зараховується вступник:    перший                 Форма здобуття освіти:  заочна 

Спеціальність 

Освітня програма 

Загальна 

вартість 

навчання за 

весь період 

навчання, грн. 

у тому числі вартість за начальними роками та курсами, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

1 курс 

2023/2024  

2 курс 

2024/2025  

3 курс 

2025/2026  

4 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 140 000 35 000 35 000 35 000 35 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 140 000 35 000 35 000 35 000 35 000 



Продовження додатку 5 

 

Курс, на який зараховується вступник:    перший                Форма здобуття освіти:   денна  

Спеціальність 

Освітня програма 

Загальна 

вартість 

навчання за 

весь період 

навчання, грн. 

у тому числі вартість за начальними роками та курсами  

для професійно-спрямованої молоді*, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

1 курс 

2023/2024  

2 курс 

2024/2025  

3 курс 

2025/2026  

4 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 165 000 39 000 42 000 42 000 42 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 165 000 39 000 42 000 42 000 42 000 

 

 

Курс, на який зараховується вступник:    другий                Форма здобуття освіти:   денна  

Спеціальність 

Освітня програма 

Загальна вартість 

навчання за весь 

період навчання, грн. 

у тому числі вартість за начальними роками та курсами 

для професійно-спрямованої молоді*, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

2 курс 

2023/2024  

3 курс 

2024/2025  

4 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 123 000 39 000 42 000 42 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 123 000 39 000 42 000 42 000 

 

*До професійно-спрямованої молоді відносяться особи, які вступають на денну форму здобуття освіти, за мотиваційним листом та співбесідою 

одержали понад 170 балів та надали оригінали документів не пізніше 05 вересня 2022 року – для осіб, що вступають на основі повної загальної 

середньої освіти; не пізніше 09 вересня 2022 року – для осіб, що вступають на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, 

освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, освітнього ступеня молодшого бакалавра.  

 

 

 

  



              ЗАТВЕРДЖЕНО 

  наказом в.о. ректора від 27.06.2022 року № 21  

  «Про розмір плати за додаткові освітні та 

інші послуги» 

 

 

Вартість навчання при вступі у 2022 році до 

ПРИВАТНОГО ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

на освітні програми підвищення кваліфікації у сфері післядипломної освіти  

 

              

Спеціальність 

Освітня програма 

Нормативний 

строк навчання 
Загальна вартість 

навчання за весь 

період навчання, 

грн. 

у тому числі вартість за начальними 

роками та курсами, грн. 

Код Назва 
2022/2023  

1 курс 

2023/2024  

2 курс 

073 Менеджмент HR-менеджмент 1 рік 10 місяців 120 000 60 000 60 000 

073 Менеджмент Комунікативний менеджмент 1 рік 10 місяців 120 000 60 000 60 000 

073 Менеджмент Креативний менеджмент 1 рік 10 місяців 120 000 60 000 60 000 

073 Менеджмент Психологія бізнесу 1 рік 10 місяців 120 000 60 000 60 000 



 

ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

(ПВНЗ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА») 
 

   Код ЄДРПОУ 41552138 
 

В И Т Я Г  З  Н А К А З У  

 

24.05.2022                                            Київ                                            № 14 

 
Щодо встановлення вартості  

навчання (рішення Вченої  

ради від 24.05.2022 протокол №3)  

 
 

Відповідно до частини 6 статті 36 Закону України «Про вищу освіту» від 01 

липня 2014 року 1556-VII, пункту 6.29 розділу 6 Статуту Приватного вищого 

навчального закладу «Інститут психології і підприємництва», затвердженого 

загальними зборами засновників від 06 квітня 2021 року (протокол № 06/04/21), 

Положення про Вчену раду Приватного вищого навчального закладу «Інститут 

психології і підприємництва», затвердженого загальними зборами засновників від 08 

квітня 2021 року (протокол № 08/04/21), Положення про порядок надання платних 

освітніх та інших послуг у Приватному вищому навчальному закладі «Інститут 

психології і підприємництва», затвердженого рішенням Вченої ради від 20 квітня 2022 

року протокол № 2 

 

НАКАЗУЮ: 

 
1. Ввести в дію рішення Вченої ради Приватного вищого навчального закладу 

«Інститут психології і підприємництва», ухвалені на засіданні 24 травня 2022 року 

протокол № 3, щодо встановлення вартості навчання: 

1.1. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість навчання для осіб, зарахованих 

у 2022 році на перший курс навчання до ПВНЗ «Інститут психології і 

підприємництва» для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на умовах договору за 

рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб: 

- для денної форми здобуття освіти 42 тис.грн. за навчальний рік та 168 тис.грн. 

за нормативний термін навчання; 

- для заочної форми здобуття освіти 35 тис.грн. за навчальний рік та 140 тис.грн. 

за нормативний термін навчання. 

1.2. Встановити з 01 вересня 2022 року вартість навчання для осіб, зарахованих 

у 2022 році на другий курс навчання до ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» 

для здобуття ступеня вищої освіти бакалавра на умовах договору за рахунок коштів 

фізичних та/або юридичних осіб: 

- для денної форми здобуття освіти 42 тис.грн. за навчальний рік та 126 тис.грн. 

за нормативний термін навчання. 

1.3. Встановити рекомендованим Приймальною комісією професійно та 

мотиваційно-спрямованим особам, що зараховуються у 2022 році на навчання до 
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ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» для здобуття ступеня вищої освіти 

бакалавра на умовах договору за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб, 

вартість першого року навчання 39 тис.грн. при вартості навчання за нормативний 

строк навчання – 165 тис.грн. 

1.4. Встановити вартість навчання для осіб, поновлених (переведених) протягом 

2022/2023 навчального року, на рівні вартості навчання, встановленої для осіб, 

зарахованих до ПВНЗ «Інститут психології і підприємництва» для здобуття ступеня 

вищої освіти бакалавра на умовах договору за рахунок коштів фізичних та/або 

юридичних осіб у 2022 році. 

1.5. Вартість навчання за 2022/2023 навчальний рік для здобувачів вищої освіти, 

які за результатами підсумкового контролю будуть переведені на наступний рік 

навчання, залишити на рівні, визначеному договором про надання освітніх послуг. 
 
 

5. Вважати таким, що втратив чинність, наказ т.в.о. ректора від 24 грудня 2021 

року № 43 «Про встановлення розмірів оплати за навчання при вступі у 2022 році та 

поселенні до гуртожитку у 2022 році». 
 

7. Контроль за виконанням підпунктів 1.1-1.5 та пункту 5 наказу покласти на 

фінансового директора. 

 

 
 

В.о. ректора 
 

 

Олена БАБІНА 
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ПРИВАТНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА» 

(ПВНЗ «ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ І ПІДПРИЄМНИЦТВА») 
 

   Код ЄДРПОУ 41552138 
 

В И Т Я Г  З  Н А К А З У  

 

27.06.2022                                            Київ                                            № 21 

 

Про розмір плати за додаткові  

освітні та інші послуги 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Статуту Приватного 

вищого навчального закладу «Інститут психології і підприємництва», 

Положення про порядок надання платних освітніх та інших послуг у 

Приватному вищому навчальному закладі «Інститут психології і 

підприємництва», затвердженого рішенням Вченої ради від 20 квітня 2022 року 

протокол № 2 
 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Встановити з 01 вересня 2022 року на 2022/2023 навчальний рік розмір 

плати за додаткові освітні та інші послуги: 

№ Види послуг Вартість 

послуги, грн. 

1.17. Навчання за освітніми програмами підвищення кваліфікації 

(mini MBA) за спеціальністю 073 Менеджмент для осіб з 

вищою освітою (за весь строк навчання – 1 рік 10 місяців) 

120 000 

 

 

 
 

В.о. ректора 
 

 

Олена БАБІНА 

 


