
Таблиця 1

Молодший спеціаліст

Код Назва Код Назва 

Денна 

форма 

навчання

Вечірня 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Денна 

форма 

навчання

Вечірня 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

Денна 

форма 

навчання

Вечірня 

форма 

навчання

Заочна 

форма 

навчання

07
Управління та 

адміністрування
071

Облік і 

оподаткування

Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні 

системи та 

технології в 

обліку. 

Оподаткування. 

Аудит.

60 0 30

3 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

 2 роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

6500.00 - 

8500.00

3800.00 - 

4800.00

07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, 

банківська справа 

та страхування

Фінанси та 

фінансовий облік. 

Інформаційні 

системи та 

технології. 

Банківська 

справа. 

Страхування.

60 0 0

3 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

7500.00 - 

9500.00

Вартість одного року 

навчання
Можливість 

вступу для 

іноземців та 

осіб без 

громадянства 

на форми 

навчання

Відділення економіки та комп'ютерних технологій

Галузь знань
Спеціальність 

(напрям підготовки)
Спеціалізація 

(освітня 

програма)

/може 

повторювати

назву 

спеціальності/

Ліцензовані обсяги Нормативні терміни навчання

Перелік освітніх ступенів (освітньо-кваліфікаційних рівнів) та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензійні обсяги та нормативні терміни навчання

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

(назва вищого навчального закладу)



07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова 

діяльність

Торгівля. 

Організація 

підприємницької 

діяльності та 

маркетингу. 

Біржова 

діяльність. 

Товарознавство в 

митній справі.

60 0 30

3 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

 2 роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

7500.00 - 

9500.00

3800.00 - 

4800.00

12
Інформаційні 

технології
123

Комп'ютерна 

інженерія

Обслуговування 

комп’ютерних 

систем і мереж. 

ІТ-технології. 

Комп’ютерна 

інженерія.

60 0 0

4 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 3 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

8000.00 - 

10000.00

18
Виробництво та 

технології
181

Харчові 

технології

Харчові 

технології. 

Виробництво 

харчової 

продукції. 

Експертиза 

якості та безпека 

харчової 

продукції.

50 0 25

3 роки 6 

місяців на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки 6 

місяців на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

2 роки 6 

місяців на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

7500.00 - 

9500.00

3800.00 - 

4800.00

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій



024
Сфера 

обслуговування
241

Готельно-

ресторання справа

Готельна справа. 

Ресторанна 

справа. 

Міжнародний 

сервіс.

60 0 0

3 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

7500.00 - 

9500.00

024
Сфера 

обслуговування
242 Туризм

Туристичне 

обслуговування. 

Міжнародний 

туризм.

30 0 30

3 роки 5 

місяців на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 2 

роки 5 

місяців на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

2 роки 5 

місяців на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

8000.00 - 

10000.00

4000.00 - 

4900.00

08 Право 081 Право

Цивільне і 

господарське 

право та процес, 

земельне, 

екологічне та 

міжнародне 

право.

90 0 30

4 роки на 

основі 

базової 

загальної 

середньої 

освіти; 3 

роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

 3 роки на 

базі 

повної 

загальної 

середньої 

освіти

9000.00 - 

11000.00

4500.00 - 

5000.00

Юридичне відділення



Таблиця 2

Денна, Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Назва Код Код Назва

За кошти 

державного 

бюджету

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

071 Облік і оподаткування 0 10

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних

4121

Конторський (офісний) 

службовець 

(бухгалтерія)

4121

Рахівник 4121

Конторський (офісний) 

службовець (каса)
4121

0 10071 Облік і оподаткування Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

бухгалтерських 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні 

системи та 

технології в обліку. 

Оподаткування. 

Аудит.

Кількість місць*

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

(назва вищого навчального закладу)

Відділення економіки та комп'ютерних технологій

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, для здобуття освітнього ступеню молодшого 

бакалавра (освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста)

Споріднені професії 

кваліфікованого робітника 

(професійні назви робіт)

Спеціальності

ОС молодшого бакалавра

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Фахове 

випробування
Курс

Термін 

навчання



076
Підприємництво, торгіля 

та біржова діяльність
0 10

Продавець 

непродовольчих товарів
5220

Продавець 

продовольчих товарів
5220

Агент з постачання 4131

123 Комп'ютерна інженерія 0 10

Оператор 

комп'ютерного набору

4112

Оператор інформаційно-

комунікаційних мереж 4112

Оператор комп'ютерної 

верстки 4112

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

лічильно-

обчислювальних машин 7241

0 4

6

0 8

0123 Комп'ютерна інженерія Обслуговування 

комп’ютерних 

систем і мереж. ІТ-

технології. 

Комп’ютерна 

інженерія.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

комп'ютерних 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

076 Підприємництво, торгіля та 

біржова діяльність

Торгівля. Організація 

підприємницької 

діяльності та 

маркетингу. Біржова 

діяльність. 

Товарознавство в 

митній справі.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

товарознавчих 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника



181 Харчові технології 0 9

Кухар 5122

Кондитер 5122

Бармен 5123

Офіціант 5123

241 Готельно-ресторанна справа 0 10

Кухар 5122 0 6241 Готельно-ресторанна справа Готельна справа. 

Ресторанна справа. 

Міжнародний сервіс.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

702 курсФаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

Харчові технології. 

Виробництво 

харчової продукції. 

Експертиза якості 

та безпека харчової 

продукції.

Харчові технології181

20Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)



Кондитер 5122

Бармен 5123

Офіціант 5123

242 Туризм 0 1

Агент з організації 

туризму

5122

Екскурсовод 5122

081 Право 0 10

Діловод 5122

0 1

81 Право Цивільне і 

господарське право 

та процес, земельне, 

екологічне та 

міжнародне право.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

правознавчих 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 8

242 Туризм Туристичне 

обслуговування. 

Міжнародний 

туризм.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

туристичних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 6

Готельно-ресторанна справа Готельна справа. 

Ресторанна 

справа. 

Міжнародний 

сервіс.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 4

241 Готельно-ресторанна справа Готельна справа. 

Ресторанна справа. 

Міжнародний сервіс.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника



Офісний службовець 

(документознавство)

5122

Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи)

5123

Асистент референта 5123

Охоронець 5169

Заочна,  Молодший спеціаліст (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Назва Код Код Назва

За кошти 

державного 

бюджету

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

071 Облік і оподаткування 0 10

Обліковець з реєстрації 

бухгалтерських даних

4121

Конторський (офісний) 

службовець 

(бухгалтерія)

4121

Рахівник 4121

Відділення економіки та комп'ютерних технологій

071 Облік і оподаткування Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

бухгалтерських 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 10Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні 

системи та 

технології в обліку. 

Оподаткування. 

Аудит.

0 2

Споріднені рофесії Спеціальності Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Фахове 

випробування
Курс

Термін 

навчання

Кількість місць*

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

правознавчих 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

81 Право Цивільне і 

господарське право 

та процес, земельне, 

екологічне та 

міжнародне право.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

правознавчих 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 8



Конторський (офісний) 

службовець (каса)

4121

076
Підприємництво, торгіля 

та біржова діяльність
0 15

Продавець 

непродовольчих товарів
5220

0 10

Продавець 

продовольчих товарів
5220

Агент з постачання 4131

0 5

181 Харчові технології 0 10

Кухар 5122

Кондитер 5122

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

181 Харчові технології Харчові технології. 

Виробництво 

харчової продукції. 

Експертиза якості 

та безпека харчової 

продукції.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 8

076 Підприємництво, торгіля та 

біржова діяльність

Торгівля. Організація 

підприємницької 

діяльності та 

маркетингу. Біржова 

діяльність. 

Товарознавство в 

митній справі.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

товарознавчих 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

071 Облік і оподаткування Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

бухгалтерських 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 10Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні 

системи та 

технології в обліку. 

Оподаткування. 

Аудит.



Бармен 5123

Офіціант 5123

242 Туризм 0 2

Агент з організації туризму 5122

Екскурсовод 5122

081 Право 0 10

Діловод 5122

Офісний службовець 

(документознавство)

5122

0 581 Право Цивільне і 

господарське право 

та процес, земельне, 

екологічне та 

міжнародне право.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

правознавчих 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

242 Туризм Туристичне 

обслуговування. 

Міжнародний 

туризм.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

туристичних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 2

0 2Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника



Секретар керівника 

(організації, 

підприємства, установи)

5123

Асистент референта

5123

Охоронець 5169

Заочна,  Молодший спеціаліст (зі скороченим терміном навчання)

Назва Код Код Назва

За кошти 

державного 

бюджету

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

181 Харчові технології 0 15

Кухар 5122 15

Кондитер 5122

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

181 Харчові технології Харчові технології. 

Виробництво 

харчової продукції. 

Експертиза якості 

та безпека харчової 

продукції.

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 курс 2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0

Кількість місць*Споріднені рофесії Спеціальності Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Фахове 

випробування
Курс

Термін 

навчання

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

правознавчих 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника

0 5



Бармен 5123

Офіціант 5123

Фаховий іспит 

(комплексний 

усний екзамен з 

технологічних 

дисциплін)

2 роки на 

основі 

здобутого 

освітньо-

кваліфікац

ійного 

рівня 

кваліфіков

аного 

робітника



Таблиця 3

Назва Код Код Назва

За кошти 

державного 

бюджету

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Кількість місць*

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або на другий курс (з нормативним 

терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, для 

здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветиринарно-медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста 

медичного та ветиринарно-медичного спрямувань)

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

(назва вищого навчального закладу)

Споріднені спеціальності/ інші 

спеціальності

ОС молодшого бакалавра

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності

ОС  бакалавра (ОС магістра, ОКР 

спеціаліста медичного та 

ветеринарно-медичного 

спрямувань), напрям підготовки 

ОКР бакалавра

Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Фахове 

випробування
Курс

Термін 

навчання



Таблиця 4

Назва Код Код Назва

За кошти 

державного 

бюджету

За кошти 

фізичних, 

юридичних 

осіб

Кількість місць*

Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь  бакалавра, для здобуття освітньо-кваліфікаційного 

рівня спеціаліста, освітнього ступеню магістра

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

(назва вищого навчального закладу)

Споріднені спеціальності/ інші 

спеціальності

ОС молодшого бакалавра

ОКР молодшого спеціаліста

Спеціальності

ОС  бакалавра (ОС магістра, ОКР 

спеціаліста медичного та 

ветеринарно-медичного 

спрямувань), напрям підготовки 

ОКР бакалавра

Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Фахове 

випробування
Курс

Термін 

навчання



Таблиця 5

(назва вищого навчального закладу)

Молодший спеціаліст на основі базової загальної середньої освіти

Код Назва

1. Українська мова 4

2. Математика 4

1. Українська мова 4

2. Математика 4

1. Українська мова 4

2. Математика 4

1. Українська мова 4

2. Математика 4

072
Фінанси, банківська 

справа та страхування

Фінанси та фінансовий 

облік. Інформаційні 

системи та технології. 

Банківська справа. 

Страхування.

0.05

071 Облік і оподаткування

Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні системи та 

технології в обліку. 

Оподаткування. Аудит.

0.05

123 Комп'ютерна інженерія

Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж. ІТ-технології. 

Комп’ютерна інженерія.

0.05

076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Торгівля. Організація 

підприємницької 

діяльності та маркетингу. 

Біржова діяльність. 

Товарознавство в митній 

справі.

0.05

Мінімальна кількість балів для 

допуску до участі в конкурсі або 

для зарахування на навчання 

поза конкурсом

Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти 

(вступних іспитів)

Відділення економіки та комп'ютерних технологій

Спеціальності молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра 

медичного та ветиринарно-

медичного спрямувань), ОКР 

молодшого спеціаліста

Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Перелік конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів)

Вага за особливі успіхі (призерам IV 

етапу Всеукр. Учнівських олімпіад, 

призерам ІІІ етапу Всеукр. Конкурсу-

захисту НДР учнів - членів МАН 

України) та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів цього ВНЗ



1. Українська мова 4

2. Математика 4

1. Українська мова 4

2. Математика 4

1. Українська мова 4

2. Географія 4

1. Українська мова 4

2. Історія України 4

Молодший спеціаліст на основі повної загальної середньої освіти

Код Назва

1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Географія

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Географія

100

100

100

Облік і оподаткування

Бухгалтерський, 

фінансовий облік. 

Інформаційні системи та 

технології в обліку. 

Оподаткування. Аудит.

0.05

Спеціальності молодшого бакалавра, 

бакалавра (спеціаліста, магістра 

медичного та ветиринарно-

медичного спрямувань), ОКР 

молодшого спеціаліста

Спеціалізація 

(освітня рограма)

/може повторювати 

назву

 спеціальності/

Перелік* конкурсних 

предметів (вступних 

іспитів)

Вага за особливі успіхі (призерам IV 

етапу Всеукр. Учнівських олімпіад, 

призерам ІІІ етапу Всеукр. Конкурсу-

захисту НДР учнів - членів МАН 

України) та/або за успішне закінчення 

підготовчих курсів цього ВНЗ

242 Туризм

Туристичне 

обслуговування. 

Міжнародний туризм.

0.05

072
Фінанси, банківська 

справа та страхування

Фінанси та фінансовий 

облік. Інформаційні 

системи та технології. 

Банківська справа. 

Страхування.

0.05

Юридичне відділення

081 Право

Цивільне і господарське 

право та процес, земельне, 

екологічне та міжнародне 

право.

0.05

Мінімальна кількість балів для 

допуску до участі в конкурсі або 

для зарахування на навчання 

поза конкурсом

Відділення економіки та комп'ютерних технологій

071

241
Готельно-ресторання 

справа

Готельна справа. 

Ресторанна справа. 

Міжнародний сервіс.

0.05

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

181 Харчові технології

Харчові технології. 

Виробництво харчової 

продукції. Експертиза 

якості та безпека 

харчової продукції.

0.05



1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Географія

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Англійська мова

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Географія

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Математика

або Історія України

або Географія

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Географія

або Історія України

або Математика

100

100

100

1. Українська мова 100

2. або Історія України

або Математика

або Географія

100

100

100

* ЗНО з Української мови та літератури - обовязковий предмет, другий предмет ЗНО - на вибір

081 Право

Цивільне і господарське 

право та процес, земельне, 

екологічне та міжнародне 

право.

0.05

241
Готельно-ресторання 

справа

Готельна справа. 

Ресторанна справа. 

Міжнародний сервіс.

0.05

242 Туризм

Туристичне 

обслуговування. 

Міжнародний туризм.

0.05

Юридичне відділення

Відділення туристично-ресторанного обслуговування та харчових технологій

181 Харчові технології

Харчові технології. 

Виробництво харчової 

продукції. Експертиза 

якості та безпека 

харчової продукції.

0.05

123 Комп'ютерна інженерія

Обслуговування 

комп’ютерних систем і 

мереж. ІТ-технології. 

Комп’ютерна інженерія.

0.05

076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Торгівля. Організація 

підприємницької 

діяльності та маркетингу. 

Біржова діяльність. 

Товарознавство в митній 

справі.

0.05



Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж Чернівецької обласної спілки споживчих товариств

яка є членом Центральної спілки споживчих товариств України




