Перелік та вартість платних освітніх та інших послуг, які надаються Національним
університетом державної податкової служби України та його структурними підрозділами
у 2014-2015 н.р.:
Платні послуги у сфері освітньої діяльності
№ п/п

1

2

3

4

5

6

Назва платних послуг
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного
обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичними особами, студентів та курсантів за ОКР
«Магістр» за наступними спеціальностями:
Правоохоронна діяльність
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Оподаткування
Облік і аудит
Інформаційні управляючі системи та технології
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного
обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичними особами, студентів та курсантів за ОКР
«Спеціаліст» за наступними спеціальностями:
Правознавство
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного
обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичними особами, студентів та курсантів за ОКР
«Бакалавр» за наступними напрямами підготовки:
Правознавство
Правоохоронна діяльність
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Менеджмент
Комп’ютерні науки
Соціальна робота
Перепідготовка спеціалістів з наданням другої вищої освіти
Правознавство
Фінанси і кредит
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного
обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичними особами, студентів за ОКР «Спеціаліст» за
наступними спеціальностями відокремленими філіями
університету:
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Оподаткування
Облік і аудит
Підготовка понад державне замовлення в межах ліцензійного

Вартість платних послуг за
весь період надання, грн.
Денна форма Заочна форма
навчання
навчання

15 483,00
15 483,00
15 483,00
15 483,00
25 440,00

11 205,00
12 860,00
8 149,00
8 149,00
8 149,00
8 149,00
-

18 744,00
15 279,00
15 279,00

10 390,00
7 130,00
7 130,00

74 976,00
61 116,00
61 116,00
61 116,00
61 116,00
61 116,00
53 380,00
61 116,00
61 116,00

41 560,00
41 560,00
28 520,00
28 520,00
28 520,00
28 520,00
21 747,00
-

-

31 170,00
21 390,00

-

7 051,00
7 051,00
7 051,00
7 051,00

7

8

9

обсягу відповідно до договорів, укладених з фізичними та
юридичними особами, студентів за ОКР «Бакалавр» за
наступними напрямами підготовки відокремленими філіями
університету:
Економіка підприємства
Фінанси і кредит
Облік і аудит
Навчання аспірантів в аспірантурі Університету для здобуття
ступеня доктора філософії
Економічні науки
Економічні науки (без складання іноземної мови та філософії)
Економічні науки (без складання іноземної мови)
Економічні науки (без складання філософії)
Юридичні науки
Юридичні науки (без складання іноземної мови та філософії)
Юридичні науки (без складання іноземної мови)
Юридичні науки (без складання філософії)
Перебування докторантів в докторантурі Університету для
здобуття ступеня доктора
Економічні науки
Юридичні науки
Складання кандидатських іспитів
Іноземна мова
Філософія
Зі спеціальності

-

21 936,00
21 936,00
21 936,00

65 823,00
63 471,00
64 314,00
64 977,00
65 823,00
63 471,00
64 314,00
64 977,00

50 148,00
47 824,00
48 680,00
49 304,00
51 148,00
47 824,00
48 680,00
49 304,00

47 016,00
47 016,00

-

1 800,00
1 250,00
700,00

Організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня кандидата наук та його проведення для
10
осіб, які навчалися відповідно до договорів укладених з
фізичними або юридичними особами
Спеціальність 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит
Спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Спеціальність 12.00.09. – кримінальний процес і
криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова
діяльність

7 347,00
6 600,00
6 600,00

Організація, підготовка до захисту дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктора наук та його проведення для осіб,
11
які навчалися відповідно до договорів укладених з фізичними
або юридичними особами
Спеціальність 08.00.08. – гроші, фінанси і кредит
Спеціальність 12.00.07. – адміністративне право і процес;
фінансове право; інформаційне право
Військова підготовка студентів за програмою підготовки
12 офіцерів запасу за наступними військово-обліковими
спеціальностями:
021000 «Бойове застосування механізованих з’єднань,
військових частин і підрозділів»
310101 «Фінансове забезпечення і економіка бойової та
господарської діяльності військ (сил)»
850300 «Юрисконсультська робота»
13 Шестимісячні платні підготовчі курси з наступних предметів:

8 150,00
7775,00

17 000,00
16 071,40
16 071,40

14
15
16
17
18

Українська мова та література
Математика
Історія України
Підготовчі курси для іноземців та осіб без громадянства до
вступу до Національного університету ДПС України
Шестимісячні факультативні заняття для студентів з вивчення
німецької мови
Чотирьохмісячні курси для науково-педагогічних працівників
та співробітників університету з вивчення англійської мови
Чотирьохмісячні курси для студентів з вивчення англійської
мови
Курси з комп’ютерної підготовки з вивчення програмних
продуктів за наступними напрямами:
«Парус – підприємство»
«Комп’ютер крок за кроком»
«Галактика»

600,00
640,00
640,00
19 098,71
1 400,00
1 000,00
1 000,00

350,00
385,00
350,00

Платні послуги у сфері фізичної культури та спорту
Вартість платних послуг за весь період
надання, грн.
№ п/п
Назва платних послуг
Для
Для
Для студентів
співробітників сторонніх
університету
університету
осіб
1 Заняття у тренажерному залі:
Місячний абонемент
200,00
250,00
370,00
Абонемент на три місяці
600,00
750,00
960,00
Абонемент на шість місяців
1 080,00
1 200,00
1 680,00
Річний абонемент
1 800,00
2 160,00
2 880,00
Індивідуальне заняття з інструктором
180,00 грн./год.
2 Заняття з аеробіки (місячний абонемент)
200,00
250,00
300,00
3 Заняття зі степ-аеробіки (місячний абонемент)
200,00
250,00
300,00
4 Заняття з єдиноборства (місячний абонемент)
150,00
200,00
250,00
5 Заняття з волейболу (місячний абонемент)
100,00
150,00
200,00
Заняття з настільного тенісу (місячний
6
100,00
150,00
200,00
абонемент)
7 Спортивний масаж
110,00 грн./сеанс
Платні послуги у сфері побутових послуг
№ п/п
Назва платних послуг
Вартість платних послуг, грн.
1 Пральні послуги
10,90 грн./кг. сухої білизни
Платні послуги у сфері житлово-комунальних послуг
Вартість платних послуг,
№ п/п
Назва платних послуг
грн./ліжко-місце
1 Проживання студентів у гуртожитках університету
292,00 грн./місяць
Проживання абітурієнтів та їх батьків в гуртожитках
2
93,00 грн./добу
університету під час вступних іспитів
Проживання в гуртожитках університету готельного
3
типу:
Вартість одного ліжко-місця в номері люкс
90,00 грн./добу
Вартість одного ліжко-місця в номері напівлюкс
70,00 грн./добу

Платні послуги у сфері інших послуг
№ п/п

Назва платних послуг

Вартість платних послуг,
грн./ліжко-місце

Експлуатаційне та господарське обслуговування
приміщень, площ наданих в оренду:
Послуги з вивезення твердих побутових відходів
59,92 грн./куб.м.
В.о. ректора
Л.Л. Тарангул
Начальник планово фінансового відділу
А.В. Неліпа
1

