
Вартість освітніх послуг у 2021 році 

Фаховий коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту 

 

Назва спеціальності 

 на основі базової 

загальної 

середньої освіти  

9 класів 

 

на основі повної 

загальної 

середньої 

освіти  

11 класів 

скорочений 

термін навчання 

ОКР 

кваліфікований 

робітник 

освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

денна форма здобуття освіти 

Облік і оподаткування, 

Фінанси, банківська 

справа та страхування,  

Маркетинг, 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність 

І рік – 14000 І рік – 14000 І рік – 14000 

ІІ рік – 17000 ІІ рік - 17000  

ІІІ рік – 18500   

Всього: 49500 

(3 роки) 

Всього:31000 

 (2 роки) 
Всього: 14000 

(1 рік) 

Готельно-ресторанна 

справа 

І рік – 15000 І рік – 15000 І рік – 15500 

ІІ рік – 17000 ІІ рік – 17000  

ІІІ рік –21000   

Всього: 53000 

(3 роки) 

Всього: 31000 

(2 роки) 

Всього: 15500 

(1 рік) 

Харчові технології 

 

 

І рік – 14000 І рік – 14000 І рік – 14000 

ІІ рік – 17000 ІІ рік – 17000 ІІ рік – 8500 

ІІІ рік – 20000 ІІІ рік - 10000  

ІV рік – 11000 

Всього: 41000 

 (2,5 роки) 

Всього: 22500 

 (1,5 роки) 
Всього: 62000 

(3,5 роки) 

Право 

І рік – 15000 І рік – 14500 І рік – 15000 

ІІ рік – 17000 ІІ рік – 17000 ІІ рік – 17000 

ІІІ рік – 21000 ІІІ рік –21000 Всього: 32000 

(2 роки) ІV рік – 24000  

Всього: 52500 

(3 роки) 

Всього: 77000 

(4роки) 

Друга  освіта 

Право   

І рік – 15000 

ІІ рік – 17000 

Всього: 32000 

(2 роки) 

Харчові технології   

І рік – 14000 

ІІ рік – 8500 

Всього: 22500 

 (1,5 роки) 



 

 

Маркетинг, 

Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність, 

Фінанси, банківська справа 

та страхування,  

  

І рік – 14000 

Всього: 14000 

(1 рік) 

Готельно-ресторанна 

справа. 

  І рік – 15000 

Всього: 15000 

(1 рік) 

Облік і оподаткування 

 

  І рік – 11000 

Всього: 11000 

(1 рік) 

Вартість освітніх послуг у 2021 році 

Фаховий коледж економіки і права 

Вінницького кооперативного інституту 

Назва спеціальності 

на основі базової 

загальної 

середньої освіти 

(9 класів) 

на основі повної 

загальної 

середньої 

освіти  

(11 класів) 

скорочений 

термін 

навчання 

ОКР 

кваліфікован

ий робітник 

освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр 

заочна форма здобуття освіти 

Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність,  

Фінанси, банківська справа та 

страхування,  

Готельно-ресторанна справа 

– 

І рік – 7500 І рік – 7500 

Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

ІІ рік – 8500 

Всього: 16000 

(2 роки) 

Облік і оподаткування - - 

І рік – 7500 

ІІ рік – 5000 

Всього: 12500 

(1,5 роки) 

Харчові технології  

Готельно-ресторанна справа 
- - 

І рік – 7500 

ІІ рік – 5000 

Всього: 12500 

(1,6 роки) 

Друга  освіта 

Фінанси, банківська справа та 

страхування,  

 

- - І рік – 7500 

Всього: 7500 

(1 рік) 


