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Таблиця 1 

Вартість підготовки іноземних громадян у Сумському державному університеті за ступенем "бакалавр" (та ступенем "Магістр" медич-

ного спрямування); довузівської підготовки, післядипломної освіти та стажування з 2019-2020 навчального року за денною формою навчання 

 

Спеціальності (Освітні програми) 
Мова на-

вчання  

Ін
ст

и
т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
-

т
ет

 

Вартість підготовки (за рік) в доларах США 

Бакалавр" ("Магістр" для спеціальностей 

"Медицина", "Стоматологія") 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік 

2019р. 2020р. 2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 

Спеціальності (Спеціалізації) технічного спрямування 

Прикладна математика (Прикладна математика), Електроенергетика, електро-

техніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання), Ав-

томатизація та комп’ютерноінтегровані технології (Комп’ютеризовані системи 

управління та робототехніка), Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології 

та біомедичні системи), Електроніка (Електронні інформаційні системи; Елек-

тронні системи та компоненти), Телекомунікації та радіотехніка (Мережеві та 

інтернет-технології), Прикладна механіка (Гідравлічні машини, гідроприводи 

та гідропневмоавтоматика; Технології машинобудування; Комп’ютерний ін-

жиніринг в механіці), Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство), Га-

лузеве машинобудування (Обладнання нафто- та газопереробних виробництв; 

Металорізальні верстати та системи; Комп`ютерний інжиніринг обладнання хі-

мічних виробництв), Енергетичне машинобудування (Компресори, пневмоаг-

регати та вакуумна техніка; Холодильні машини і установки), Теплоенергетика 

(Енергетичний менеджмент), Технології захисту навколишнього середовища 

(Технології захисту навколишнього середовища), Комп’ютерні науки (Інфор-

матика; Інформаційні технології проектування) 

Укр./Рос. 
ТЕСЕТ, 

ЕЛІТ 
1600 1600 1600 1600 Х Х 

Комп’ютерні науки (Інформатика; інформаційні технології проектування), 

Прикладна математика (Прикладна математика) 
Англ. ЕЛІТ 1800 1800 1800 1800 Х Х 
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Продовження Таблиці 1 

Спеціальності (Освітні програми) 
Мова на-

вчання 

Ін
ст

и
т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
-

т
ет

 

Вартість підготовки (за рік) в доларах США 

Бакалавр" ("Магістр" для спеціальностей 

"Медицина", "Стоматологія") 
1-й рік 2-й рік 3-й рік 4-й рік 5-й рік 6-й рік 

2019р. 2020р. 2021р. 2022р. 2023р. 2024р. 

Спеціальності (Спеціалізації) економічного спрямування 

Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини), Еконо-

міка (Економіка і бізнес; Економічна кібернетика; Бізнес аналітика), Фінанси, 

банківська справа та страхування (Державні та місцеві фінанси; Банківська 

справа; Фінанси та облік в підприємництві), Менеджмент (Менеджмент), Пуб-

лічне управління та адміністрування (Публічне управління та адміністру-

вання), Маркетинг (Маркетинг), Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність; Електронний бізнес, фі-

нанси та комунікації), Облік і оподаткування (Облік і аудит) 

Укр./Рос. ННІ 

ФЕМ, 

ННІ БТ 

«УАБС» 

1600 1600 1600 1600 Х Х 

Міжнародні економічні відносини (Міжнародні економічні відносини), Еконо-

міка (Економіка і бізнес; Бізнес аналітика), Фінанси, банківська справа та стра-

хування (Фінанси та облік в підприємництві), Менеджмент (Менеджмент) 

Англ. 1800 1800 1800 1800 Х Х 

Спеціальності (Спеціалізації) гуманітарного спрямування 

Право (Право), Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), 

перша – англійська), Журналістика (Реклама і зв'язки з громадськістю; Журна-

лістика) 

Укр./Рос. 

ФІФСК, 

ННІ 

ПРАВА 

1600 1600 1600 1600 Х Х 

Специальности (Специализации) медицинского профиля  

Медицина (освітній ступінь магістра на базі повної середньої освіти) 
Укр./Рос. 

МІ 

3850 3850 3850 3850 3850 3850 

Англ. 4300 4300 4300 4300 4300 4300 

Стоматологія (освітній ступінь магістра на базі повної середньої освіти) Укр./Рос 4000 4000 4000 4000 4000 X 

Фізична культура і спорт Укр./Рос 1600 1600 1600 1600 X X 

Довузовская и последипломная подготовка 

Клінічна ординатура 
Укр./Рос. 

МІ 
2800 2800 Х Х Х Х 

Англ. 3000 3000 Х Х Х Х 

Аспірантура 

Укр./Рос/

Англ. 
  2500 2500 2500 2500 Х Х 

Підготовче відділення Укр/Рус  1500 Х Х Х Х Х 

Наукове стажування    200/1 

міс. 
Х Х Х Х Х 
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 Таблиця 2 
Вартість підготовки іноземних громадян у Сумському державному університеті за ступенем "Магістр" (за виключенням магістратури 

медичного спрямування) з 2019-2020 навчального року за денною формою навчання 

Спеціальності (Освітні програми) 
Мова на-

вчання  

Ін
ст

и
т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 Вартість навчання 

(за рік) в доларах 

США 

Магістр 

1-й рік 2-й рік 

2019р. 2020р. 

Спеціальності (Спеціалізації) технічного спрямування 

Прикладна математика (Прикладна математика), Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформатика 

(ОНП); Інформаційні технології проектування; Інформаційні технології проектування (ОНП); Інфор-

маційно-комунікаційні технології), Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Електроте-

хнічні системи електроспоживання), Автоматизація та комп’ютерноінтегровані технології (Комп’юте-

ризовані системи управління та робототехніка), Мікро- та наносистемна техніка (Нанотехнології та бі-

омедичні системи), Біомедична інженерія (Біомедичні прилади та системи), Електроніка (Електронні 

інформаційні системи; Електронні інформаційні системи (ОНП); Електронні системи та компоненти), 

Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) Прикладна механіка (Комп'ютерна меха-

ніка, Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика), Ма-

теріалознавство (Прикладне матеріалознавство), Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних ви-

робництв і підприємств будівельних матеріалів; Металорізальні верстати та системи), Енергетичне ма-

шинобудування (Компресори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; Холодильні машини і установки), 

Теплоенергетика (Енергетичний менеджмент) 

Укр./Рос. 
ТЕСЕТ, 

ЕЛІТ 
1700 

850 

(1700*) 

Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформатика (ОНП)); Інформаційні технології проектування; Інфо-

рмаційні технології проектування (ОНП)); Прикладна математика (Прикладна математика), Біомеди-

чна інженерія (Біомедичні прилади та системи) 

Англ. ЕЛІТ 1900 
950 

(1900*) 
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Продовження Таблиці 2 

Спеціальності (Освітні програми) 
Мова на-

вчання  

Ін
ст

и
т
у
т
/ 

 Ф
а
к

у
л

ь
т
ет

 Вартість навчання 

(за рік) в доларах 

США 

Магістр 

1-й рік 2-й рік 

2018р. 2019р. 

Спеціальності (Спеціалізації) економічного спрямування 

Економіка (Економіка та бізнес-інновації; Економічна кібернетика; Економічна кібернетика (ОНП)), 

Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва; Фінанси; Банківська 

справа), Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування (ОНП); Управління проектами; Біз-

нес-адміністрування), Публічне управління та адміністрування (Адміністративний менеджмент), Мар-

кетинг (Маркетинг), Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та ло-

гістика; Інвестиції, підприємництво та стартапи), Міжнародні економічні відносини (Міжнародна тор-

гівля та логістичні послуги; Міжнародний бізнес), Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподатку-

вання) 

Укр./Рос. 
ННІ 

ФЕМ, 

ННІ БТ 

«УАБС» 

1700 
850 

(1700*) 

Економіка (Економіка та бізнес-інновації; Економіка довкілля і природних ресурсів), Фінанси, банків-

ська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва), Менеджмент (Менеджмент організацій 

і адміністрування (ОНП); Управління проектами; Бізнес-адміністрування), Міжнародні економічні ві-

дносини (Міжнародний бізнес), Облік і оподаткування (Облік, аудит і оподаткування) 

Англ. 1900 
950 

(1900*) 

Спеціальності (Спеціалізації) гуманітарного спрямування 

Право (Правознавство; Інтелектуальна власність; Медичне право), Філологія (Германські мови та літе-

ратури (переклад включно), перша - англійська), Журналістика (Журналістика; Реклама і зв'язки з гро-

мадськістю) 

Укр./Рос. 

ФІФСК, 

ННІ 

ПРАВА 

1700 850 

Спеціальності (Спеціалізації) медичного спрямування 

Фізична культура і спорт Укр./Рос. МІ 1700 850 

 

* - вартість 2-го року навчання для ОНП (термін навчання в магістратурі становить 1р 9міс) 
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Таблиця 3  

Вартість підготовки іноземних громадян у Сумському державному університеті за ступенем "бакалавр" з 2019-2020 навчального року  

за заочною та дистанційною формами навчання. 

Спеціальності (Освітні програми) 

Форма 

нав-

чання 

Мова 

нав-

чання 

Вартість підготовки (за 

рік) в доларах США 

1-й рік 2-й рік 
3-й 

рік 

4-й 

рік 
2019р. 2020р 2021р 2020р 

Спеціальності (Спеціалізації) технічного спрямування 

Комп’ютерні науки (Інформатика*, Інформаційні технології проектування), Галузеве машинобу-

дування (Комп`ютерний інжиніринг обладнання хімічних виробництв), Автоматизація та 

комп’ютерно інтегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка) 

Дистан-

ційна 

Укр./Рос.

/Англ.* 
1000 1000 1000 1000 

Комп’ютерні науки (Інформатика; Інформаційні технології проектування), Прикладна механіка 

(Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика; Технології машинобудування), 

Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи; Комп`ютерний інжиніринг об-

ладнання хімічних виробництв), Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка (Елект-

ротехнічні системи електроспоживання), Автоматизація та комп’ютерно інтегровані технології 

(Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка). 

Заочна Укр./Рос. 1000 1000 1000 1000 

Спеціальності (Спеціалізації) економічного спрямування 

Економіка (Економіка і бізнес), Облік і оподаткування (Облік і аудит), Фінанси, банківська 

справа та страхування (Фінанси та облік в підприємництві, Державні та місцеві фінанси), Мене-

джмент (Менеджмент*), Маркетинг (Маркетинг), Підприємництво, торгівля та біржова діяль-

ність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 

Дистан-

ційна 

Укр./Анг

л.* 
1000 1000 1000 1000 

Економіка (Економіка і бізнес), Фінанси, банківська справа та страхування (Державні та місцеві 

фінанси; Банківська справа; Фінанси та облік в підприємництві), Менеджмент (Менеджмент),  

Облік і оподаткування (Облік і аудит), Публічне управління та адміністрування (Публічне уп-

равління та адміністрування), Маркетинг (Маркетинг), Підприємництво, торгівля та біржова дія-

льність (Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) 

Заочна Укр./Рус. 1000 1000 1000 1000 

Спеціальності (Спеціалізації) гуманітарного спрямування 

Право (Право*), Журналістика (Журналістика) 
Дистан-

ційна 

Укр./ 

Англ.* 
1000 1000 1000 1000 

Право (Право), Журналістика (Журналістика) Заочна Укр./Рос. 1000 1000 1000 1000 

Спеціальності (Спеціалізації) медичного спрямування 

Фізична культура і спорт Заочна Укр./Рос. 1000 1000 1000 1000 

Післядипломна освіта 

Аспірантура Заочна 
Укр./Рос.

/Англ.* 
1550 1550 1550 1550 

*Спеціальності, за якими є можливість навчатися англійською мовою 
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Таблиця 4 

Вартість підготовки іноземних громадян у Сумському державному університеті за ступенем "Магістр" з 2019-2020 навчального року  

за заочною та дистанційною формами навчання 

Спеціальності (Освітні програми) 
Форма 

нав-

чання 

Мова 

навчання 

Вартість нав-

чання (за рік) в 

доларах США 

Магістр 

1-й рік 2-й рік 

2019р. 2020р. 

Спеціальності (Спеціалізації) технічного спрямування 

Комп’ютерні науки (Інформатика, Інформаційні технології проектування), Прикладна механіка (Технології машино-

будування), Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство), Галузеве машинобудування (Обладнання хімічних ви-

робництв і підприємств будівельних матеріалів), Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (Комп’ютери-

зовані системи управління та робототехніка), Електроніка (Електронні інформаційні системи) 

Диста-

нційна 
Укр. 1100 550 

Прикладна механіка (Технології машинобудування; Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика), 

Матеріалознавство (Прикладне матеріалознавство), Галузеве машинобудування (Металорізальні верстати та системи; 

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів), Енергетичне машинобудування (Компре-

сори, пневмоагрегати та вакуумна техніка; Холодильні машини і установки), Теплоенергетика (Енергетичний менедж-

мент), Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка (Якість, стандартизація та сертифікація), Комп’ютерні науки 

(Інформатика; Інформаційно-комунікаційні технології; Інформаційні технології проектування), Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка (Електротехнічні системи електроспоживання), Автоматизація та комп’ютерно-ін-

тегровані технології (Комп’ютеризовані системи управління та робототехніка), Електроніка (Електронні інформаційні 

системи), Екологія (Екологія та охорона навколишнього середовища) 

Заочна Укр./Рос. 1100 550 

Спеціальності (Спеціалізації) економічного спрямування 

Економіка (Економіка та бізнес-інновації), Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування, Бізнес-адмініст-

рування), Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва), Маркетинг (Маркетинг). Під-

приємництво, торгівля та біржова діяльність (Підприємництво, торгівля та логістика), Публічне управління та адміні-

стрування (Адміністративний менеджмент) 

Диста-

нційна 
Укр. 1100 550 

Економіка (Економіка та бізнес-інновації), Маркетинг (Маркетинг), Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

(Підприємництво, торгівля та логістика), Фінанси, банківська справа та страхування (Фінанси і аудит підприємництва),  

Менеджмент (Менеджмент організацій і адміністрування; Бізнес-адміністрування*), Публічне управління та адмініс-

трування (Адміністративний менеджмент) 

Заочна 
Укр./ 

Англ.* 
1100 550 

Спеціальності (Спеціалізації) гуманітарного спрямування 
Право (Правознавство), Журналістика (Журналістика) Диста-

нційна 
Укр. 1100 550 

Право (Правознавство), Журналістика (Журналістика; Реклама і зв'язки з громадськістю, Медіакомунікації) Заочна Укр./Рус. 1100 550 
Філологія (Германські мови та літератури (переклад включно), перша - англійська) Заочна Укр. 1100 550 

Спеціальності (Спеціалізації) медичного спрямування 

Фізична культура і спорт Заочна Укр./Рос. 1100 550 

 


