
                                                                                                                                     Додаток 1 до Правил прийому на навчання до ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2017 році 

Перелік спеціальностей та спеціалізацій (освітніх програм), за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги,  
нормативні терміни навчання, можливість вступу для іноземців 
 
Молодший спеціаліст 

Галузь знань Спеціальність  

 
Спеціалізація 

(освітня програма) 
/може повторювати назву спеціальності/ 

Ліцензовані 
обсяги 

Нормативні 
терміни 
навчання 

Можливість 
вступу для 
іноземців на 

форми 
навчання 

код назва код назва  денна заочна денна заочна  

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 
05 Соціальні  та 

поведінкові науки 
051 Економіка Економіка туризму 25  3 р.  денна 

05 Соціальні  та 
поведінкові науки 

051 Економіка Економіка  20  2 р. заочна 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування  Оціночна діяльність 15  3р.  денна 

07 Управління та 
адміністрування 

071 Облік і оподаткування    25  2р. заочна 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування,  

Фінанси і кредит з поглибленим 
вивченням іноземної мови 

60  3 р.  денна 

Фінанси, банківська справа та 
страхування  

Фінанси і кредит з поглибленим 
вивченням права 

55  3 р.  денна 

07 Управління та 
адміністрування 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 

Фінанси, банківська справа та 
страхування 

 55  2 р. заочна 

07 Управління та 
адміністрування 

075 Маркетинг Просування та продаж продукції 55  3 р.  денна 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво,торгівля та 
біржова діяльність 

Організація сімейного бізнесу 30  3 р.  денна 

07 Управління та 
адміністрування 

076 Підприємництво,торгівля та 
біржова діяльність 

Комерційна логістика 25  3 р.  денна 

08 Право 081 Право  Право Європейського Союзу 40  4 р.  денна 



 
            

 

08 Право 081 Право Правова діяльність на ринку нерухомості 20  4 р.  денна 

08 Право 081 Право Право  30  3р. заочна 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 

Розробка сучасних баз даних та WEB - 
додатків 

30  4 р.  денна 

12 Інформаційні 
технології 

121 Інженерія програмного 
забезпечення 

Інтеграція розробки та обслуговування 
програмного забезпечення 

30  4 р.  денна 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ ютерні науки  Комп’ ютерні мережі та адміністрування 25  4 р.  денна 

12 Інформаційні 
технології 

122 Комп’ ютерні науки  Комп’ютерна графіка та анімація 25  4 р.  денна 

24 Сфера 
обслуговування 

241 Готельно-ресторанна справа Сімейний бізнес у готельній справі 50  3р.6 м.  денна 


	Додаток_01_ліц обсяги

