
Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права – 

найбільший за чисельністю студентів коледж на Буковині з 80-річною історією 
Переваги навчання: 

 Кооперативна освіта дала Україні тисячі видатних науковців, політиків, юристів, 

економістів, бізнесменів, серед них: перший Президент України Леонід Макарович Кравчук,  член -

кореспондент Академії Наук України Лідія Шинкарук, засновники «Епіцентру» Олександр та 

Галина Гереги, політичний оглядач Мирослава Гонгадзе і багато інших.  

 Наші друзі-партнери – Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

Львівський торговельно-економічний університет, Ботошанський економічний коледж імені Октава 

Оніческу (Румунія), Гомельський кооперативний інститут і коледж (Білорусь).      

Освітній процес Коледжу забезпечують науково-педагогічні працівники та провідні 

фахівці-практики, з них 16 кандидатів наук.  

Комп’ютеризація освітнього процесу та фахової підготовки є пріоритетним напрямком  в 

діяльності Коледжу при формуванні професійних компетентностей: застосування прикладних 

комп’ютерних програм, провідної мережі Internet, безпровідної мережі Wi-Fi, серверного 

обладнання та комп’ютерної техніки в навчальних аудиторіях.  

Практичне навчання студентів відбувається на кращих підприємствах області: торгових 

мережах, ресторанах, туристичних фірмах, аграрних підприємствах, судових установах , 

прокуратурі, державних та інших установах (в цілому понад 60 баз практики). 

Працевлаштування. Спеціальності Коледжу надзвичайно актуальні. Вже на старших 

курсах студенти поєднують навчання і роботу (дуальна освіта), також випускники можуть 

продовжувати навчання в університетах за скороченим терміном.  

Для всебічного гармонійного розвитку студентів у Коледжі створено студентське наукове  

товариство, учасники якого виступають на всеукраїнських і обласних конференціях, олімпіадах; 

спортивні секції з футболу, волейболу, баскетболу, шахів, гирьового спорту, гуртки художньої 

самодіяльності - наші студенти завжди серед переможців.  

До послуг студентів сучасна бібліотека, світла актова зала, простора спортивна зала, 

їдальня з недорогою, але збалансованою, смачною їжею, гуртожиток, що зручно розташований 

поруч з навчальним корпусом. Коледж має власну котельню. 

 
Коледж проводить навчання за спеціальностями (денної та заочної форм навчання): 

 

ПРАВО (Цивільне і господарське право та процес; земельне, екологічне та м іжнародне право; 
адвокатура та нотаріат України, медіація) 

ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ (Організація виробництва та зберігання харчової продукції, управління 
якістю продукції і послуг, експертиза якості, облік і оподаткування) 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА (Організація готельно-ресторанної справи, форми і 

методи обслуговування, міжнародний сервіс, стандартизація готелів, облік і оподаткування) 

ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ (Облік, оподаткування, звітність й аудит підприємницької 
діяльності у державних установах, банках, аграрному секторі; фінанси, облік і звітність за 
міжнародними стандартами) 

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ (Фінанси, банківська справа, 
страхування; міжнародні фінанси, облік, оподаткування і звітність) 
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ (Зовнішньоекономічна 
діяльність, товарознавство в митній справі, облік і оподаткування, електронна комерція) 

КОМП’ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ (Обслуговування комп’ютерних систем і мереж, програмування,  
ІТ-технології) 
ТУРИЗМ (Організація спеціалізованого, екологічного, спортивного туризму; екскурсійне 
обслуговування, міжнародний туризм, правове регулювання в туристичній діяльності,  облік і 

оподаткування) 
  



           Правила прийому до Чернівецького кооперативного фахового коледжу економіки і 

права містять важливі новації: 

✓ Вступники на основі 11-ти класів зможуть подати для вступу сертифікати ЗНО з 
визначених предметів або складати вступні іспити на власний розсуд у будь-яких 
комбінаціях. 

✓ У разі подачі результатів ЗНО бал вступника за відповідне вступне випробування  
підвищується на 25%. 

✓ Вперше для вступу на основі 11-ти класів прийматимуть сертифікати ЗНО 4–х останніх 

років з усіх предметів. 

✓ Коледж може запропонувати вступ на навчання за скороченою програмою тим, хто має 
диплом кваліфікованого робітника, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, магістра. 

✓ Для зареєстрованих у селах осіб, які здобули базову та повну загальну середню освіту у цих 
селах, у рік вступу конкурсний бал множиться на сільський коефіцієнт (1,05).  

Прийом заяв і документів: 
             У 2021 році: 

✓ на базі 9-ти класів - до 13 липня;      14 - 24 липня – вступні іспити; 

✓ на базі 11 класів: 1 липня – розпочинається реєстрація електронних кабінетів.  

Вступні іспити – до 02 серпня. 

  Коледж консультує при реєстрації електронних кабінетів.   

  Підготовчі курси до вступу у коледж та підготовки до ЗНО працюють до 15 травня. 

Право на податкову знижку 
Відповідно до ст. 166 Податкового кодексу, платник податку на доходи фізичних осіб має 

право на щорічну податкову знижку – у розмірі 18 % від суми, сплаченої за навчання у 

Коледжі  (повернення з бюджету). 

Цікаво! 
Навчання студента за рахунок підприємства.  

 1. Усі підприємства незалежно від рівня доходу мають право включити вартість 

навчання у витрати звітного періоду, у якому вони були здійснені, за умов:  

✓ Роботодавець видає своєму працівникові направлення на навчання за формою додатка 1 
до Примірного порядку, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 10.08.10 р. № 232 (далі 
– Наказ № 232, Примірний порядок № 232). 

✓ Між підприємством-роботодавцем та Коледжем укладається договір про навчання .  Такий 

договір є двостороннім, але на користь третьої сторони – працівника (студента), тому 
підписують його всі три особи. 

✓ Після укладання договору про навчання можна укласти із працівником договір про 

відпрацювання. Це не є обов’язком роботодавця, але факт його укладання прямо впливає на 

оподаткування вартості навчання. Договір про відпрацювання укладається в довільній формі 
(примірна форма наведена в додатку 2 до Примірного порядку № 232).  
2. Витрати на навчання не включаються до бази оподаткування ЄСВ, ПДФО, військового 

збору тощо (Податковий кодекс України, ст.165, п.9 Інструкції зі статистики заробітної плати, 

затвердженої Постановою КМУ №1170 від 22.12.2010 р.) тощо. 

Завітати до Коледжу можна будь-коли. 
Приймальна комісія:  каб. 109. 

Сайт Коледжу:            www.college.cv.ua   
Instagram:                    coop_college 

Адреса:                         м. Чернівці, І-ий провулок Кармелюка, 6              

Телефони:                    (0372)  53-89-95, 53-05-92, моб. 050-434-17-90 

 

 


