
Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання)
або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра,

освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, для здобуття освітнього ступеню бакалавра (магістра медичного та ветеринарно-
медичного спрямувань), освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (спеціаліста медичного та ветеринарно-медичного спрямувань)

Таблиця 3

"Харківський економіко-правовий університет" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
(назва вищого навчального закладу)

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 2 курс)

Факультет права та підприємництва

200ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

2003р2 Курс
Фаховий іспит
(Основи економіки);
Математика

облік і аудит6.030509Інші спеціальності

900ВСЬОГО:правознавство6.030401

9003р2 Курс
Фаховий іспит
(Правознавство);
Історія України

правознавство6.030401Інші спеціальності

300ВСЬОГО:фінанси і кредит6.030508

3003р2 Курс
Математика;
Фаховий іспит
(Основи економіки)

фінанси і кредит6.030508Інші спеціальності
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За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Денна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Факультет права та підприємництва

200ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

5.03050802оціночна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

2002р3 Курс
Фаховий іспит
(Бухгалтерський
облік)

облік і аудит6.0305095.03050801фінанси і кредит

840ВСЬОГО:правознавство6.030401

5.03040102правоохоронна діяльність

8402р3 Курс
Фаховий іспит
(Цивільне право)

правознавство6.0304015.03040101правознавство

300ВСЬОГО:фінанси і кредит6.030508

3002р3 Курс
Фаховий іспит
(Фінанси)

фінанси і кредит6.0305085.03050801фінанси і кредит

5.03050802оціночна діяльність

5.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства
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5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03050901бухгалтерський облік

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 3 курс)

Факультет права та підприємництва

40ВСЬОГО:облік і аудит6.030509

5.03050901бухгалтерський облік

5.03050801фінанси і кредит

5.03050401економіка підприємства

5.03050201інформаційна діяльність підприємства

5.03050601прикладна статистика

5.03050701маркетингова діяльність

5.03050702комерційна діяльність

5.03051001товарознавство та комерційна діяльність

5.03051002
організація заготівель і товарознавство
сільськогосподарської продукції

202р 6м3 Курс
Фаховий іспит
(Бухгалтерський
облік)

облік і аудит6.0305095.03050802оціночна діяльність

203р3 Курс
Математика;
Фаховий іспит
(Основи економіки)

облік і аудит6.030509Інші спеціальності

400ВСЬОГО:правознавство6.030401
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4003р3 Курс
Історія України;
Фаховий іспит
(Правознавство)

правознавство6.030401Інші спеціальності

За кошти
фізичних,

юридичних
осіб

За кошти
державного

бюджету

/може повторювати
назву спеціальності/

Назва
КодКод

Назва

Кількість місць*

Термін
навчанняКурс

Фахове
випробування

Спеціалізація
(освітня програма)

Спеціальності ОС бакалавра
(ОС магістра, ОКР спеціаліста

медичного та ветеринарно-медичного
спрямувань), напрями підготовки ОКР

бакалавра

Споріднені спеціальності /
 Інші спеціальності

ОС молодшого бакалавра,
ОКР молодшого спеціаліста

Заочна, Бакалавр (з нормативним терміном навчання, на 4 курс)

Факультет права та підприємництва

200ВСЬОГО:правознавство6.030401

5.03040102правоохоронна діяльність

2002р4 Курс
Фаховий іспит
(Цивільне право)

правознавство6.0304015.03040101правознавство

*Дані за результатами прийому у 2015 році

Примітки:

07.07.2016 13:48Роздруковано в ЄДЕБО4/4


