
22783304

Місцезнаходження юридичної особи:  

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код  

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг                  

(на одному 

курсі (році 

навчання))

Можливість 

здійснювати 

підготовку іноземців 

та осіб без 

громадянства  

(так/ні)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю за освітньо-

кваліфікаційним рівнем 

молодший спеціаліст або або

рішення за кожною 

спеціальністю  у сфері фахової 

передвищої освіти прийнятого 

у 2018, 2019 роках (наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної  

спеціальності)

 (наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної  

спеціальності) 

38171258

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка 25 ні

Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

2 07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і 

оподаткування
50 ні

Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

3 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування

65 ні
Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

4 07
Управління та 

адміністрування
073 Менеджмент 50 ні

Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

5 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

25 ні
Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

6 12
Інформаційні 

технології
121

Інженерія 

програмного 

забезпечення

35 ні
Наказ МОН від 10.10.2019 № 

969-л

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, львівське шосе, будинок 51/2

найменування відокремленого підрозділу юридичної особи

Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва»

29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, львівське шосе, будинок 51/2

Дата і номер попередніх рішень МОН:

Наказ МОН від 10.10.2019 № 969-л

Економічний коледж Приватного вищого навчального закладу «Університет економіки і підприємництва»

 (місцезнаходження: 29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Львівське шосе, будинок 51/2)

Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»

Підготовка фахового молодшого бакалавра

Ідентифікаційний код: 

ідентифікаційний 

код

Для  відокремлених структурних підрозділів

Підготовка фахівців у сфері фахової передвищої освіти за переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 

29016, Хмельницька обл., місто Хмельницький, Львівське шосе, будинок 51/2

Відомості щодо права здійснення освітньої діяльності 

у сфері фахової передвищої освіти

Приватний вищий навчальний заклад «Університет економіки і підприємництва»


