
нАцIонАльний унrвшрситвт БIopECrrpCIB I
прир одокористувАння укрдiни

2016 р. Киiв :

Згiдно з Законом Украiни <Про вищу ocBiTy>> т8.1l*{ьлiдставi розрахункiв
витрат на пiдготовку фахiвтliв у розрiзi напряrrлiв *i .спецiальностей
(спецiалiзацiй) - для iноземних цромадян, якi переводяться; поновлюються i
зараховуються до унiверситету, та абiтурiентiв (iноземних громадян), що
вступають на пiдставi договорiв пiдставi договорiв на 2016-2017 навч€tльний piK
та рiшення ректораry вiд 19 квiтня 20Iб року (протокол JФ З)

1ноземних громадян,

унiверситету, та абiтурiснтiв (iноземних громадян), що вступають на навчання

для здобування освiтнБого ступеня <<Бакалавр>> та <Магiстр>>, навчання в
аспiрантурi, з викладанням украiнською, росiйською i англiйською мовами на
пiдставi договорiв (додатки 1 - 8).
- --Э. П-ойЬСтЪ персоналъну вiЕпоБГДйьнiсть за викбнаннЯ цЬО-ю_ЕаКазf Е-О

директорiв навч€uIьно-наукових iнстиryтiв, деканiв факультетiв, нач€Llrъника

навчЕlльного вiддiлу, проректора з науково-педагогiчноi роботи, мiжнародноi

дiяльностi та розвитку, директора НIЩ мiжнародноi дiялъностi.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на проректора з

науково-педагогiчноi роботи, мiжнародноi дiялъностi та розвитку.

с. Нiколаснко

Виконавець: планово-фiнансовийвИдiл
Тел.: 527-80-5В
Файл: \\Pentex\doc_nauE016\NAK}Z-20,t6\Nakazzag\HaKaз2016-05O9.rtf
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Йf,Оa "Бdка.,lавр", rra 20l6-
{фrо (pociйcbliolo) rloBoto)

BapTicTb павчанIrя сjгуд9цIiв, якi зараховуtоться в tlУц!ll Yдрl!ци !1| |,Iц

2017 навчальнпйr piK (д;lя iltоземнtlх громадяll, леlrllа форма llaBttilttt{rl, i?iй
ь\1'*}<

I;fffiфl
v. ки\ъ-Z,9

Ns
п/п

--Tepmirr-
lldвчаllltя;

llавtlальllих
poKiB

, ],

'ВарГiсть -l рок1",*--
llавчаllllя, грll.

Загалыtа BapTiBTb,
грl|.

"ф;

l 1 з 4 5

4 44 530 l78 l20
l

2 Право 4 4з 250 1 73 000

J

4
\ 4 43 250 l 7з 000

/Обпiк i ячпит) 4 43 250 l73 000

5
4 43 250 173 000

маокgгинг
менелжмент

4 43 250 73 000
6

4 43 250 11з 000,7

(D я Kv rь,гет зе]\lлевпоDялкчваll ltrl :

8 Б'Бl" таБ"леусrрiГ 4 36 000 l44 000

9

l0
ll

Frпgпrliкя {F l iбе ,) 4 43 250 73 000

4 4з 250 73 000

4 4з 25 73 000

12 lнженерiя програNlного забезпе,Iенllя 4 43 250 1,7з 000

13 л;-л.лп;d l Д огпiйсrvя rлпря HivettbKa Мова) 4 l 800 12,1 200

Соцiмьна робота 4 31 800 |27 zO0

бiотехнологiгr та екологii:

15

lo
т

4 31 800 |27 200

4 зl80 1 27 200

Зжист i карантин рослин

- 

Мрчяrtiио-техltп-ппгi.lllий факvльтет:
4 31 800 12,7 200

l8 4 31 800 127 200

l9 Агроiнженерiя 4 31 800 |27 200

ГIiil Er re р гетrl кп, а B,1,o Nl a,Lи ки i е н с р гозбе р е

20 ffiрно:l!f9lр9д9! ц 4 36 000 l44 000

zI 4 36 000 l 14 000

22.
Е.rектроенергстикц e.leKTpoTexHiKa та електроrtеханiка (Енергетика

та е,lекl,ротехIriчнi сrtстеittи в агропроNlисловоrtу комплексi)
4 зб 000 l44 000

(D r K, r ь,гет 1,Bal nlt н Itlt llTBa,га Bo/ltl lIx бiо pecypciB

aI(BaKyJIbTypa 4 38 9з0 l55 720

]] 4 зl 800 |27 200

п l Dс,гва

25 CaJoBo-ttapKoBe господарство 4 зl 800 l 27 200

2( пi 4 jl 800 127 200

ZT 4 зl 800 l27 2()0

бакуr"те, -ар"ю"lr\ iехноlогili та управлitlня якiстlо
пrlо:t,кцii A[IK:

28 Харчовi геrtiо.IогiТ 4 зl 800 l 27 200

r\l,Dобiо.rо гi чltltt"t фл Ky;lbTc п
29 дгрономiя 4 l 800 1 27 200

з0 СаJiвниtцво та BиtloI,pa.,iirpc,1,I]q 4 з l tt00 l 27 200

(l а кy.;l ь,t,е-г ко llcтpylOBil Il ttя -l а лlt ra i't tц
зl Бi.l*",,,'r -'r х пilBi:rr,lr.r ittиtеrtсрiя 4 з l ljt{) lz7 700

з2 [-м},зсве ltatttlt l lоб1,.11,ваttltя 1 з l 8L)0 l27 2()0

Ill ll rlic;rя,rlrrr.,tortttoi освiгtl;

зз '['yризм 4 i ]l 800 /- |21 z00

I1рорск,гор з IIа},ково-llелагогiчtlоi робо,rrr,

,lирсктор I l Гll{ rriжrIародllоТ j(iяльtIос,гi

лti;кltаlэолtlоi .,1iя:tьt tос-гi,га розв}ггку э,ffi7 1}.Д,'['качук

о.о, Рябчеrllttl

ЗастуtttIик начмьника гlllaltoBo-(littatlcol]0I,o Bi,,Uti.ty ]',о. Косгtок

,4

,iй,-



BapTicTb навчаllня студентiв, якi зараховуються в НУБiП УкраiЪи rra пiдставi
20l7 навчальниli piK (для iноземних громадяtl, заочtIа форпlа навчан}rя, з виклад

BEPдKyIo
унiверситету бiоресурсiв

ня УкраТни

С.М. Нiколаснко

ОС "Бакалавр", на 20l6-
;кою (росiйськоlо) пrовоlо)

лъ

п/п
Спецiальпостi (спецiалiзаuii)

TePMiH ':

tlавчання,
навчальних

nnKlE

BapTicTb l року
навrlання, грн.

1
,)

з 4 5
Ю р ltдичнlrl"л факyл ьтет:

l Право .5 25 440 |27 200
Екоttомiчнrtй факулы,ет:

2 EKoHoMiKa (EKoHoMiKa пiдприсмства) 1,5 25 440 1 14 480
3 Облiк i оподаткуванIrя (Облiк i аудит) 4,5 25 440 l 14 480
4 Фiнанси, банкiвська справа та страхування (Фiнанси i кредит) 4.5 25 440 1 14 480

Факyльтет аграрltого меtlеджмеtlту:
Маркетинг 4,5 25 440 1 14 480

6 Менеджмент 4.5 25 440 1 14 480
Факультет землевпорядкування:

,7 Геодезiя та землеустрiй 5 25 440 1,27 200
Факультет iнформацiйних технологiй;

8 EKoHoltiKa (Економiчна кiбернетика 5 25 440 127 200
9 Колtп'ютернi науки та iнформацiйнi,гехнологii 5 25 440 127 200
10 Колtп'ютерна iнженерiя 5 25 440 \27 20а
1l НЖеНерlЯ програмЕого заOезIlеtlеlI IIя } 25 440 121 200

Гупlанiтарно-педагогiчний dlакультет:
12 Фiлологiя (Англiriська MtoBa, Нiмецька мова) 5 21 бз0 108 l50
lз Сочiапьна ро 5 21 630 108 150

Факультет захисту pocJlltHt бiотехнологili та екологii:
l4 Бiотехлtологii та бiоiнlкенерiя 5 25 440 127 200
15 Екологiя ) 25 440 127 200
16 Захист i карантин росJIиtl 5 216}о 108 l50

Механiко-техно.llогiчниr"l факчльтеr,:
1,7 ТранспЕlтнi технологii (Автомобiльний транслорт) 5 zI 630 108 150
18 Агроiнженерiя 5 2l бз0 l08 150

HHl ЕнергетIlк[l, автоматикrl i енергозбереження;
19 Автоматизацiя та комп'tотерно-iнтегрован i техttологii 5 21 бз0 108 150
20 Електроенергети ка, електротехн Ка Та еЛеКтрОlчIеХаН lKa 5 2| бз0 l08 i50
2| Е;ектрgецеl?гети ка. eJleIстpoTexH ка та електромеханiка (Енергетика 5 21 630 l08 150

Факyльтет тва риttництва Til водних бiоресурсiв l
22 Волrr r i бiорс.сурси,га аквак}/л ьт\/ра ) 21 630 l08 I50
2з Техttс."-lогiя виробtrиui,вtl i rlереробки про;l),rtцii l,варli}lниll,гва ) 2l бj0 l08 150

HHI Лiсового i садово-паркового господаDства:
ft:+ ( l.loBo-11,lpKoBe госпоJзрс гво 5 21, 630 108 l50
2,5 Лiсове госrIоJарстl]о 5 2l бз0 108 150
26 Лiсове господарство (Деревообробнi та меб,тевi технологiТ) ) 20 з50 l0l 750

Факультет харчових техвологiл't та управлiння якiстю продукцii
АПК:

27 Харчовi гехltо;tоt,iТ 5 20 350 l0l 750
Агробiологi.tний факультет:

28 Агроtlоrliя 5 20 ]50 l()l 750
29 Садi Btt и ц,r,во 1,а t]и I lOI,parl]l)cl,t]() 5 20 ]50 l()l 750

Факультет коtlс,грyюваltня,га лltзайну:
JU Бу/liвrrицтво,r,a tlltвiльttа ittжеtlерiя ) 70 з ý() _, JoL75o
зl l'а.ltузеве rlattitt l tобу,,lуваlt t t я 5 20 350 10l 750

Н Н I пiслядиплопrноТ освiти
32 Iуризм ) / ' 20 з5() 10l 750

IPoPeK'r'oP З tlayKoBo-пcllaг9l,i.trtcli' роботи. viжlrаро]ittоi'.1iя.,tьtlостi ,га 
розl]и,гI(\, [}.Д. TKa,ryK\i

'Сlс"с-('

,( и рек,гор I I I I I { :vr i iK l r а ро,ц l t оТ,1 i я; r ь t t ocr i

Зlrступ ltи к lIача.,lьника llланово-tР i t tai Iсоl]ого в i;цi,ry

().О, l)ябчсrtrtо

'I'.O. Кос,гlок
й-
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ЗАТВЕРД}КУЮ
i верситету бiоресурсiв

вання УкраТни

2016 piK

BapTicTb навчання студентiв, якi зараховуються в НУБiП YKpaihi лля злобуття ОС

.. "Бакалаqр'], на_ 20I6-2"0-!J навчальний piK (лля iноiецих громадяч, деllна ф о р * 1_,,:_qЭ,iч,,*ГБЗ Б iiкjhд а lr н я пr

Ёзý:l-*,rй

л}
п/п

С пецiал ь но cTi (сп ечiалiза ui't)

TepMiH
навчання,

навчальних
poKiB

BapTicTb 1 року
навчання, грII.

Загальна BapTicTb,

, грн.

l 2 3 4 5

1 Ветеринарна медицина 4 49 610 *-198 440
2 менеджмент 4 48 з40 19з 360

J облiк i оподаткування (облiк i аудит) 4 48 з40 19з 360

4
Фiнанси, банкiвська справа та страхування
/Фiнанси i кпелит)

4 48 340 193 360

5 геодезiя та землеустрiй 4 407J0 162 в40
6 БiотехнологiТ та бiоiнженерiя 4 36 890 147"560
,7 Агрономiя 4 36 890 |47 560

8 захист i карантин рослин 4 36 890 14,7 560

9 Екологiя 4 зб 890 / |47 560

Проректор з науково-педагогiчноТ роботи, мiхtнародноТ дiяльностi та розвитку

Щиректор ННЦ мiжнародноТ дiяльностi М il,

?pirf.H T-^,v"

/ о.о, Рябченко

Заступник начzLльника планово-фiнансового вiдцiлу Иnr- Т,о. KocTloK



Лодаток Ns 4

ло Hayryrpffi вiд" И' _ З:' zorбТ. -:
^#ЁбЕlтгR\ _ -r*"

Wй
,*п

Ёffi

верси,ге],) бiоресурсiв

lористувхIIIIя УкраТни

Й4. [,IiI<o,1tacttr<o

l / -- 2оБпп.-
sý
2& ч+lrдl

Жй,Т}ý**'i!_ъlý
BapTi

баз

paIHlt lIn пiд,

емllих громв

iсьlсою) мов,

Терйн .;,

навчаннrt,
навчальнrlх

poKiB

Загалыtа
l}ар,гlсть, грII.JYg

п/п

3 4 )
1

1

2 47 420 94 840

lrra базi л 9l99цIrD 6 47 420 z84 520
2 "-.-r------г-' ,1. 2 47 420 94 840
J

юридrгlнлtй фацулffi.
1.5 46 070 69 105

4 lpaBo

Пiдприсмництl iяльн iс,гь) 1,5 4б 070 69 105
5 1,5 46 070 69 105
6 Ьилчп\llкя l I-,KnHnMlKa lIl 1llt)иeMUl Dq'

бЫЙБ"одаБйIня (Облiк iаудит) 
.

1.5 46 0?0 69 105
7

-1r5 46 070 69 105
8

1,5 46 070 69 105
9 Ф t н а t t с и, о а н к l в с ь I( а c Ilp9!!!_lgjlg" "J.,:, "д.:]j

l 46 070 69 05
l0

1,5 46 070 69 05
l1 }}' "'д"'' " "' l,"l!l !iiiil!i]:i i":?i ijiii ii;'l ; ;";; i ;; l ;;;fr ; ;; ; ; i 1.5 46 070 69 05
1,2 \1епелж]!1еtl

Vlарке,гинt,
1,5 4б U7U 9 05

13

геоllезiя та зел
1.5 37 940 56 910

l4
(l,акvльlсl tIlч,Ul,Yl4r

Пtrно"Б ФЫоv i ч нз кiбернетика) 1.5 46 070 (l9 l05
1<
LJ

46 070 б9 105
16

Комп'rотерlti tIil)KIl г] irtфtlрrIпшtйttt leXHo,1tlгltttlIq]Op}luLlltlltl
...,, ,-,. ,,л.,,,л.,\, iTt

1,5

1,5 46 070 69 105
1,7

iiЫrt'rогер,,i Ha),Kt{ l.а irriPoplr|rшiйrrri l.cx}Io.]Io1,1l (Ko}1II,1o],ep

l vllaHlТaI.)ll()-1lCлdr Ur lапrlr! (р

1,5 34 з20 5l 480
18

,_ 1.5 з4 зz0 5 480
l9

1.5 з4 з20 51 480
20

1.5 з4 320 51 480
2| оцlальна роOота

) 1,5 34 320 5l 480
22 i\,leHejuкMeн,r l у ll pltlJ. l

бiптрхно.погiй -га екологii:

Е'.rе\,,l;).йпi т,а бioitr;Kcircpilt 1liкtl.rог i,ttlat бlо,lсхlttl"IоI lrl ,ia

бiоен ерr,е,гtt t<a)

1,5 J+ JLv 51 480

51 4s0
-J

) 1,5 34 320
!+

1,5 з4 320 51 4tt0
25

1,5 34 320 51 480
26 ffii карантин рослин (Захист рослиIl

1.5 34 з20 5l 480
27

l 37 910 56 9l0
28

1.5 37 9.t0 56 9l0
29 Аt,роlнженсрlя

i енспгозбереrкеttlIrr:

ffiilr'гel'poваrliгехtro:rqt.i'i(,'\I]l.o\1а1.}lзoваllс
.,_ _., -,. i,,,,,t ..,,t.,,,, 1,1t,i ц ll Lt rr rr tl nrlt t t]ca\1 tI )

1.5 з7 940 56 910
э0

1,)зl
I-_, r с* ф,,., 1-,',с-1 и к li ] c,l е кт poтc х t t i ка т а е] чк lро це хд tц1

iq r,i tl.rlt,tti)I,() I,()сIIоJарс'гВа)
7 940 56 9l0

1.5 ]7 9.10

j7 9-+()

56 9l0

56 9l0
з2

ti,и,фое, rерI,ети ка. с.lек1 poтext t i ка га е" lcKl,po}lcxalI l ка

(l1:leK'гpo'I'cxltiчtticltcгerlltc-lcr<tptrctto;t<tttlltttlrlt) . ..

JJ
l"5

q)акYJlь'ге'г TBill)ll н ll }t ц l Dil 1,1 Dulдп llл v lvl,LL.I l,-,",
1.5 41 550 62 325

34
rбKtt tttltl;lvI{I I iТ,гвltпи ttltи trгвlt 1.5 34 320 51 480

35



l
"\'! l

nZn 
I

TeprriH
ttавчаtlня,

няRqя пьнIlх

1лгя пrrrя

яllтlотL гпн

l

poKlB

,5 34 320 480
5 з4 320 5 480

Jo II icoBe 1,octlo,Llapcl,l]o ( lvl ис,t и вськс l,осполарсl,во ý з4 320 5 480

j9 JiicoBe r,осrrоrlарс,гRо (llсрсвообрqýI i ta ,чqб.rсдi lсдцqJ!] l5 14 з20 ý I 4,1o

л пк,

40 1;5 -rq 
32|) )l 4UU

4| lý 1д ??о i 1 4,to

42 I,5 43 250 б4 875

Агllобiологiч н lll:t факул ьтет:

43 Агроttоrutiit з4 з20 5 480

44 з4 320 5 480

45 5 34 320 ) 480

46 СадЫицтво та виноградарство (Овочiвництво) - 34 зz0 5 480

4,| еЙiвництво та виноградарство (Салiвницrво) з4 320 5 480

Факультет KoHcтpyIoBa ння r,a дllздЦцу

48
Галузеве lrаtлиtrобудувалtня (Маtuиtlи l,а об,lадIlаIlня

сiльськогосподарського виробниц,r,ва) - 1,5 37 940 56 9l0

49 l,5 3,1 94() 56 910

50 Булiвниц,r,во,га цивi.,iьна iнженерiя 1.5 32 2з0 4 з45

HHI пiслядипломнtli ocBiTlr:

51 1,5 34 320 5l 480

52
1т 1?о 5l 480

Прорс

!ирен

Засту,r

)ктор з ]lауково-tlелаt,огi,ltlоi'робо,r,и, мiжнаролноТ lliяльгrостi та розви,гк)/

:,гор HFlI { лriжнародrtоТ дiя.,tьностi

tilик I1.1чJ.I1,IIика tl,tlttoBo-(littalrcoBoro Bi-r_ri-ly Й

а-><!э - /
-/,.%,r5i/ В.А.'I'качук

о.о. Рябчснко
"f

r |.о, KocTloK



€-

базi ос ''Бакалавр", на 2016-2017 навчальний piK (лля irIo::eМHиx громБ(Q
украiнською (pociйcbKolo) MoBolo)

Додаток Ns 5

€а{ 20lб Р.

Ерд}кую
,о 

уtliверситету бiоресурсiв
l,tстуваIlня Украiии

. Нiколаснко

з вlIкллдаtl[Iям

fi_ý
3ýgsj

* Зпгальна
BapTicTb, грн.

BapTicTb 1 року
навчання, гр}t.Сrlецiал bHocTi (спеuiалiзаuii)

чни11 факультет:

EKoHoMiKa (EKoHoMiKa пiдприемства

Облiк i оподаткування
оьаrrcеr, бапкiвська справа та страхування (Фiнанси i

]vlенедlкмент (Алм iнiстративнийд9_ц9дццglf.
]VI е Hellrк, * е нт з о в н i ш н ьо е ко н о м i ч цоiдЦд дд9Ф)__
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