
                                                                                                                                     Додаток 2 до Правил прийому на навчання до ВНЗ "Університет економіки та права "КРОК" для 
здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста у 2018 році  (зі змінами) 

Перелік конкурсних предметів у сертифікатах Українського центру оцінювання якості освіти  (вступних іспитів),  
мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі,  

кількість вільних місць на другому курсі  для вступників на основі повної загальної середньої освіти 
 

Коледж економіки, права та інформаційних технологій 
для вступників на основі базової загальної середньої освіти (денна форма навчання) 

Назва спеціальності , освітньої програми Код Перелік вступних іспитів 
Мінімальна кількість 
балів для допуску до 
участі в конкурсі  

Економіка, освітня програма «Економіка туризму»  051 
1. Українська мова 

4 
2. Математика або географія 

Облік і оподаткування, освітня програма  «Облік і оподаткування  з поглибленим 
вивченням інформаційних систем  і технологій» 071 

1. Українська мова 
4 

2. Математика або географія 
Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінанси і кредит з 
поглибленим вивченням іноземної мови» 

072 

1. Українська мова 
4 

2. Математика або іноземна мова 
Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінанси і кредит з 
поглибленим вивченням права» 

1. Українська мова 
4 

2. Математика або географія 

Маркетинг, освітня програма «Просування та продаж продукції» 075 
1. Українська мова 

4 
2. Математика або історія України 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Організація 
сімейного бізнесу» 

076 

1. Українська мова 
4 

2. Математика або географія 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма «Комерційна 
логістика» 

1. Українська мова 
4 

2. Математика або географія 

Право, освітня програма «Право Європейського Союзу» 
081 

1. Українська мова 
4 

2. Історія України  

Право, освітня програма «Правова діяльність на ринку нерухомості» 
1. Українська мова 

4 
2. Історія України  

Інженерія програмного забезпечення, освітня програма  «Розробка сучасних баз 
даних та WEB – додатків» 

121 

1. Українська мова 
4 

2. Математика  
Інженерія програмного забезпечення, освітня програма «Інтеграція розробки та 
обслуговування програмного забезпечення 

1. Українська мова 
4 

2. Математика  
Комп’ютерні науки, освітня програма  «Комп’ютерні мережі та 
адміністрування» 

122 

1. Українська мова 
4 

2. Математика  

Комп’ютерні науки, освітня програма «Комп’ютерна графіка та анімація» 
1. Українська мова 

4 
2. Математика  

Готельно-ресторанна справа, освітня програма  «Сімейний бізнес у готельній 241 1. Українська мова 4 



справі» 2. Географія або іноземна мова 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти (денна форма навчання) 
 

Назва спеціальності, освітньої програми Код Перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО 
(вступних іспитів) 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 
участі в конкурсі 

Кількість місць  
(2 курс, д.ф.) 

Економіка, освітня програма «Економіка туризму» 051 
1. Українська мова та література 

100 5 
2. Математика або географія, або історія України 

Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінанси 
і кредит з поглибленим вивченням іноземної мови» 

072 

1. Українська мова та література 
100 15 

2. Математика або іноземна мова, або географія 
Фінанси, банківська справа та страхування, освітня програма «Фінанси 
і кредит з поглибленим вивченням права» 

1. Українська мова та література 
100 15 

2. Математика або географія, або історія України 

Маркетинг, освітня програма «Просування та продаж продукції» 075 
1. Українська мова та література 

100 10 
2. Математика або історія України, або іноземна мова 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма 
«Організація сімейного бізнесу» 

076 

1. Українська мова та література 
100 4 

2. Математика або географія, або історія України 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, освітня програма 
«Комерційна логістика» 

1. Українська мова та література 
100 10 

2. Математика або географія, або біологія 

Право, освітня програма «Право Європейського Союзу» 
081 

1. Українська мова та література 
100 5 

2. Історія України або іноземна мова, або географія 

Право, освітня програма «Правова діяльність на ринку нерухомості» 
1. Українська мова та література 

100 4 
2. Історія України або математика, або географія 

Інженерія програмного забезпечення, освітня програма «Розробка 
сучасних баз даних та WEB – додатків» 121 1. Українська мова та література 100 1 

2. Математика або іноземна мова або фізика
Комп’ютерні науки, освітня програма « Комп’ютерні мережі та 
адміністрування» 122 

1. Українська мова та література 
100 1 

2. Математика або іноземна мова або географія 
Готельно-ресторанна справа, освітня програма «Сімейний бізнес у 
готельній справі» 241 

1. Українська мова та література 
100 5 

2. Географія або іноземна мова або біологія 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
для вступників на основі повної загальної середньої освіти (заочна форма навчання) 

Назва спеціальності, освітньої програми Код Перелік конкурсних предметів у сертифікатах УЦОЯО 
(вступних іспитів) 

Мінімальна 
кількість балів 
для допуску до 
участі в конкурсі 

Кількість місць  
(2 курс, 

з.ф.н../дист ф.н.) 

Економіка 051 1. Українська мова та література 100 5/4 
2. Математика або географія, або історія України

Фінанси, банківська справа та страхування 072 
1. Українська мова та література

100 15/10 2. Математика або географія, або історія України 

Облік і оподаткування 071 
1. Українська мова та література

100 -/10 2. Математика або географія, або історія України 

Право 081 1. Українська мова та література 100 5/5 
2. Історія України або математика, або географія

 


	11. Додаток_02_сертифікати_мс_зі змінами

