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І. ОЦІНЮВАННЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ПРЕДМЕТІВ 

1. Критерії оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 

здійснюються з метою дотримання єдиного підходу до оцінювання 

навчальних досягнень студентів у відповідності до Положення про порядок 

організації та проведення оцінювання успішності здобувачів вищої освіти в 

Коледжі затверджено Положення про порядок оцінювання успішності 

здобувачів фахової передвищої освіти у фаховому коледжі.  

Знання оцінюються як з теоретичної, так і з практичної підготовки 

відповідно до національної шкали за такими критеріями: 

1.1. При вивченні предметів загальноосвітнього циклу - за 12-бальною 

шкалою: 

Початковий рівень 

1 бал - здобувач освіти володіє навчальним матеріалом на рівні 

елементарного розпізнавання і відтворення окремих фактів, елементів, 

об’єктів, що позначаються здобувачем освіти окремими словами чи 

реченнями. 

2 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на елементарному рівні 

засвоєння, викладає його уривчастими реченнями, виявляє здатність 

викласти думку на елементарному рівні. 

3 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на рівні окремих 

фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. 

Середній рівень  

4 бали - здобувач освіти володіє матеріалом на початковому рівні, 

значну частину матеріалу відтворює на репродуктивному рівні. 

5 балів - здобувач освіти володіє матеріалом на рівні, вищому за 

початковий, здатний за допомогою викладача логічно відтворити значну його 

частину. 

6 балів - здобувач освіти може відтворити значну частину теоретичного 

матеріалу, виявляє знання і розуміння основних положень, за допомогою 
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викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити 

висновки, виправляти допущені помилки. 

Достатній рівень 

7 балів - здобувач освіти здатний застосовувати вивчений матеріал на 

рівні стандартних ситуацій, частково контролювати власні навчальні дії, 

наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень. 

8 балів - здобувач освіти вміє порівнювати, узагальнювати, 

систематизувати інформацію під керівництвом викладача, в цілому 

самостійно застосовувати її на практиці, контролювати власну діяльність, 

виправляти помилки і добирати аргументи на підтвердження певних думок 

під керівництвом викладача. 

9 балів - здобувай освіти вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, в 

тому числі і застосовує його на практиці; вільно розв'язує задачі в 

стандартних ситуаціях, самостійно виправляє допущені помилки, добирає 

переконливі аргументи на підтвердження вивченого матеріалу. 

Високий рівень 

10 балів – здобувач освіти виявляє початкові творчі здібності, 

самостійно визначає окремі цілі власної навчальної діяльності, оцінює окремі 

нові факти, явища, ідеї; знаходить джерела інформації та самостійно 

використовує їх відповідно до цілей, поставлених викладачем. 

11 балів - здобувач освіти вільно висловлює власні думки і відчуття, 

визначає програму особистої пізнавальної діяльності, самостійно оцінює 

різноманітні життєві явища і факти, виявляючи особисту позицію щодо них; 

без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує 

одержані відомості відпоідно до мети та завдань власної пізнавальної 

діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. 

12 балів - здобувач освіти виявляє особливі творчі здібності, 

самостійно розвиває власні обдарування і нахили, вміє самостійно здобувати 

знання. 
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1.2. При вивченні предметів освітньо-професійної програми фахової 

передвищої освіти – за чотирибальною:  

«відмінно» – здобувач освіти міцно засвоїв теоретичний матеріал, 

глибоко і всебічно знає зміст навчальної дисципліни, основні положення 

наукових першоджерел та рекомендованої літератури, логічно мислить і 

будує відповідь, вільно використовує набуті теоретичні знання при аналізі 

практичного матеріалу, висловлює своє ставлення до тих чи інших проблем, 

демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок; 

«добре» – здобувач освіти добре засвоїв теоретичний матеріал, володіє 

основними аспектами з першоджерел та рекомендованої літератури, 

аргументовано викладає його; 

має практичні навички, висловлює свої міркування з приводу тих чи 

інших проблем, але припускається певних неточностей і похибок у логіці 

викладу теоретичного змісту або при аналізі практичного матеріалу; 

«задовільно» – здобувач освіти в основному опанував теоретичними 

знаннями навчальної дисципліни, орієнтується в першоджерелах та 

рекомендованій літературі, але непереконливо відповідає, плутає поняття, 

додаткові питання викликають невпевненість або відсутність стабільних 

знань; відповідаючи на запитання практичного характеру, виявляє неточності 

у знаннях, не вміє оцінювати факти та явища, пов’язувати їх із майбутньою 

діяльністю; 

«незадовільно» – здобувач освіти не опанував навчальний матеріал 

дисципліни, не знає наукових фактів, визначень, майже не орієнтується в 

першоджерелах та рекомендованій літературі, відсутні наукове мислення, 

практичні навички не сформовані. 

 

ІІ. ВИДИ КОНТРОЛЮ 

В освітньому процесі Коледжу використовуються такі види контролю: 

вхідний, поточний, підсумковий, відстрочений. 
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Вхідний контроль - проводиться перед вивченням нового курсу з 

метою визначення рівня підготовки здобувачів освіти з дисциплін, які 

забезпечують цей курс (міжпредметні зв’язки). 

Вхідний контроль проодиться на першому занятті за заданнями, що 

відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати контролю 

аналізуються на засіданнях циклових комісій, методичної комісії, 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги здобувачам освіти, 

коригуання освітнього процесу. 

Поточний контроль проводиться педагогічними, науково-

педагогічними працівниками на всіх видах аудиторних занять. Основне 

завдання поточного контролю – перевірка рівня підготовки здобувачів вищої 

освіти до виконання конкретної роботи. Основна мета поточного контролю – 

забезпечення зворотного зв’язку між педагогічними, науково-педагогічними 

працівниками та здобувачами вищої освіти у процесі навчання, забезпечення 

управління навчальною мотивацією здобувачів фахової передвищої освіти.  

Інформація, одержана при поточному контролі, використовується як 

педагогічними, науково-педагогічними працівниками для коригування 

методів і засобів навчання, так і здобувачами фахової передвищої освіти для 

планування самостійної роботи. Поточний контроль може проводитись у 

формі усного опитування або письмового експрес-контролю на практичних 

заняттях та лекціях, у формі виступів здобувачів освіти при обговоренні 

питань на семінарських заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. 

Результати поточного контролю є основною інформацією при проведенні 

заліку і враховуються педагогічними, науково-педагогічними працівниками 

при визначенні підсумкової екзаменаційної оцінки з даної навчальної 

дисципліни. 

Поточна оцінка виставляється в журнал обліку роботи академічної 

групи. 

Поточне оцінювання здійснюється: 
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- для предметів за освітньою програмою профільної середньої освіти за 

12-бальною шкалою; 

- для предметів загальноосвітнього циклу, інтегрованих з навчальними 

дисциплінами освітньо-пррофесійної програми за 12-бальною шкалою з 

подальшим переведенням підсумкових оцінок (визначених за 

середньоарифметичною зваженою) у чотирибальну і 100-бальну шкалу і 

шкалу ECTS; 

- для дисциплін освітньо-професійної програми за чотирибальною 

шкалою з подальшим переведенням у 100- бальну шкалу і шкалу ECTS. 

Директорські контрольні роботи - є формою поточного контролю. 

Результати оцінювання директорських контрольних робіт зараховуються як 

результати контролю знань за відповідним модулем (змістовним модулем). 

Директорські контрольні роботи виконують здобувачі освіти 1-4 курсів 

кожної спеціальності. Директорські контрольні роботи виконуються у 

навчальний час. Графік проведення директорських контрольних робіт 

складається завідувачами відділень і затверджується заступником директора 

з навчальної роботи. 

Здобувачі освіти не пізніше, ніж за тиждень повинні бути ознайомлені з 

графіком проведення директорських контрольних робіт і прикладами 

завдань. Всі матеріали для директорських контрольних робіт розглядаються 

на засіданнях циклових комісій. За формою така робота може бути тестом, 

розгорнутою відповіддю на питання, комбінованим завданням тощо. 

Роботи виконуються на спеціальних бланках (зі штампом Коледжу). 

Норма часу на проведення директорської контрольної роботи складає до 2 

академічних годин. Директорська контрольна робота вважається виконаною, 

якщо на ній були присутні не менше, ніж 80% здобувачів освіти. У іншому 

випадку результати роботи анулюються і призначається повторна контрольна 

робота. Перевірку всіх контрольних робіт здійснює за дорученням голови 

циклової комісії один педагогічний працівник.  
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Оцінки за директорську контрольну роботу виставляються за 

національною шкалою.  

Результати директорських контрольних робіт аналізуються, на 

засіданнях кафедр методичній раді Коледжу та заступником директора з 

навчально-методичної роботи. 

Виконані директорські контрольні роботи, завдання до них, зразки 

відповідей та критерії оцінювання зберігаються на кафедрах протягом 1 року.  

Підсумковий контроль забезпечує оцінку результатів навчання 

здобувачів освіти певного освітнього рівня на проміжному або заключному 

етапах їх навчання. Він включає семестровий контроль, державну підсумкову 

атестацію і атестацію. 

Семестровий контроль здобувачів освіти за освітньою програмою 

профільної середньої освіти здійснюється на підставі поточного оцінювання 

для предметів за освітньою програмою профільної середньої освіти. 

Семестрова оцінка виставляється в журнал обліку роботи академічної 

групи в колонку з написом «Семестрова». Якщо здобувач освіти був 

відсутній на заняттях протягом семестру, у відповідну клітинку замість 

оцінки за «Семестр» виставляється «н/а» (не атестований).  

Річне оцінювання здійснюється на основі семестрових оцінок. Річна 

оцінка виставляється із предметів за освітньою програмою профільної 

середньої освіти в журналі обліку ролботи академічної групи і електронного 

журналу в колонку з написом «Річна» після виставлення оцінки за другий 

семестр. У випадку неатестації здобувача освіти за підсумками двох 

семестрів у колонці «Річна» робиться запис «н/а» (не атестований). 

Семестровий контроль здобувачів освіти за освітньо-професійноюю 

програмою фахової передвищої освіти з певної навчальної дисципліни є 

обов’язковою формою контролю навчальних досягнень здобувача фахової 

передвищої освіти. Він проводиться відповідно до навчального плану у 

вигляді семестрового екзамену чи заліку у терміни, встановлені графіком 
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навчального процесу та в обсязі навчального матеріалу, визначеному 

робочою навчальною програмою дисципліни. 

Залік – форма підсумкового контролю, що полягає в оцінюванні 

засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу з певної навчальної 

дисципліни, і складається зі зданих залікових змістових модулів, виконаних 

тестових завдань, ситуаційних робіт, опрацювання завдань робочих зошитів, 

тематичних рефератів, лабораторних робіт тощо, передбачених робочою 

навчальною програмою. Семестровий контроль у формі заліку передбачає, 

що підсумкова оцінка (у стобальній шкалі) з навчальної дисципліни 

визначається як сума оцінок за поточний контроль знань. Порядок та система 

оцінювання передбачається у робочих навчальних програмах дисципліни. 

Оцінки за залік у різних шкалах оцінювання мають такий вигляд: 

 

Шкала оцінювання 

університетська національна шкала ECTS 

90-100  

 

зараховано 

 

A 

80-89 B 

70-79 C 

60-69 D 

50-59 E 

26-49 не зараховано FX 

1-25 F 

 

Екзамен - форма підсумкового контролю, яка передбачає перевірку 

розуміння здобувачем освіти теоретичного та практичного програмного 

матеріалу з усієї дисципліни, здатності творчо використовувати здобуті 

знання та вміння, формувати власне ставлення до певної проблеми тощо. 

Зміст екзаменаційних завдань та критерії оцінювання затверджуються на 

засіданні циклової комісії, яка забезпечує проведення цієї дисципліни 
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Підсумковий семестровий контроль проводиться у формі (письмовій, усній, 

тестовій), визначеній відповідною цикловою комісією. При цьому тривалість 

письмової компоненти не повинна перевищувати дві академічні години. 

2.2. Якщо підсумковий семестровий контроль проводиться у формі 

заліку, то він виставляється за результатами поточного контролю з усіх видів 

навчальної роботи (у тому числі теоретичних занять) викладачем, який вів 

практичні (лабораторні) заняття або сумісно з викладачем-лектором, при 

цьому присутність здобувача освіти не обов’язкова. Результати заліку 

заносяться в електронні журнали та електронні відомості викладачем в день 

проведення заліку. 

2.3. Семестровий контроль у формі екзамену може виставлятися на 

основі результатів роботи студента впродовж усього семестру, якщо 

підсумкова кількість балів з дисципліни складає мінімум 51 та максимум 100 

балів. Порядок і система оцінювання зазначається у робочих навчальних 

програмах дисципліни. Студент має право складати екзамен у разі виявлення 

ним бажання підвищити рейтингову оцінку з навчальної дисципліни. При 

цьому оцінка за екзамен виставляється на основі виконаних студентом 

екзаменаційних завдань і вважається остаточною. Результати екзамену 

заносяться в електронні журнали та електронні відомості викладачем не 

пізніше наступного дня після проведення екзамену. 

Присутність студента на іспиті у день його складання є обов’язковою і 

не залежить від принципу нарахування підсумкової кількості балів за 

вивчення навчальної дисципліни. 

2.4. Результати складання екзаменів та заліків для предметів за 

освітньою програмою профільної середньої освіти оцінюються за 12-бальною 

шкалою і вносяться в журнал роботи академічної групи та електронний 

журнал з написом колонки «Екзамен» або «Залік».  

2.5. Результати складання екзаменів і диференційованих заліків 

оцінюють за дванадцятибальною шкалою з предметів загальноосвітньої 

підготовки. Для студентів других курсів, які навчаються на основі 9 класів, з 



11 
 

метою призначення стипендій, оцінки за 12- бальною шкалою переводяться в 

4- бальну і обчислюється з результатів семестрового контролю які виставлені 

документацію і враховуються таким чином: «3» відповідає «3-6», «4» 

відповідає «7-9», «5» відповідає «10-12». 

 

ІІІ. ОЦІНЮВАННЯ ФАХОВИХ НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

Оцінювання навчальних досягнень здобувача фахової передвищої 

освіти з усіх видів навчальної роботи здійснюється за стобальною шкалою і 

переводиться у національну шкалу та шкалу ECTS за схемою: 

Шкала оцінювання 

університетська національна шкала ECTS 

90-100 відмінно A 

80-89 добре B 

70-79 C 

60-69 задовільно D 

50-59 E 

26-49 незадовільно (з 

можливістю повторного 

складання) 

FX 

1-25 незадовільно (з 

обов’язковим 

повторним курсом) 

F 

 

3.1. Здобувач освіти вважається допущеним до семестрового контролю 

з конкретної навчальної дисципліни (семестрового екзамену, заліку), якщо 

він виконав усі види робіт, передбачені робочою навчальною програмою. 

 

3.2. Кількість навчальних дисциплін, з яких планується проведення 

екзаменів безпосередньо на екзаменаційній сесії, визначається освітньою 

програмою, робочим навчальним планом і не може перевищувати чотирьох. 
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3.3. Тривалість сесії залежить від кількості винесених на неї екзаменів, 

але не повинна перевищувати трьох тижнів на семестр. Мінімальна кількість 

днів, відведених на підготовку до екзамену, не може бути меншою, ніж два. 

 

3.4. Дирекція Коледжу за поважної причини може встановлювати 

здобувачам освіти індивідуальні терміни проведення підсумкового 

контролю. Результати складання заліків та екзаменів заносяться до 

електронних екзаменаційних відомостей та індивідуальних планів навчання 

здобувачів освіти. Присвоєння здобувачу освіти кредитів з дисципліни 

здійснюється за умови виконання ним усіх вимог робочої навчальної 

програми і успішного складання підсумкового контролю у визначеній 

навчальним планом формі (залік, екзамен). 

 

3.5. Здобувачі фахової передвищої освіти, які не з’явились на екзамени 

без поважної причини, вважаються такими, що отримали незадовільну 

оцінку.  

 

ІV. АТЕСТАЦІЯ ФАХОВИХ МОЛОДШИХ БАКАЛАВРІВ (ДПА) 

Державна підсумкова атестація (ДПА) в Коледжі - форма контролю 

відповідності освітнього рівня здобувачів освіти, що завершили здобуття 

повної загальної середньої освіти, відповідним державним вимогам, і 

проводиться у формі зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО).  

Перелік навчальних предметів, з яких проводиться ДПА, а також 

форма, у строки проведення атестації щороку встановлюються 

Міністерством освіти і науки України. 

Атестація у формі зовнішнього незалежного оцінювання здійснюється 

відповідно до Порядку проведення зовнішнього незалежного оцінювання та 

моніторингу якості освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 серпня 2004 року No 1095 (в редакції постанови Кабінету 

Міністрів України від 08 липня 2015 року No 533). 
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До складання державної підсумкової атестації у формі зонішнього 

незалежного оцінювання допускаються студенти, які виконали вимоги 

навчального плану за курс профільної середньої осіти з середнім, достатнім 

або високим рівнем навчальних досягнень з кожного навчального предмета. 

Розпорядженням директора Коледжу призначається відповідальна 

особа за реєстрацію та формування комплектів реєстраційних документі 

здобувачів освіти, які складатимуть ДПА у формі ЗНО. 

Результати атестації оцінюються за 12-бальною шкалою відповіднодо 

критеріїв оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти у системі 

повної загальної середньої освіти. Підсумкові бали виставляються у додаток 

до свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти на підставі 

семестрових балів незалежно від результатів атестації. Бали за атестацію 

виставляються у додаток окремо. 

Студенти фахової передвищої осіти, які пройшли державну підсумкову 

атестацію у формі зовнішнього незалежного оцінювання за курс профільної 

середньої осіти і отримали 1-3 бали за її результатами, мають право на її 

повторне проходження.  

Здобувачі освіти, які одержали під час повторної атестації 1, 2, 3 бали, 

відраховуються з Коледжу. 

Здобувачі освіти можуть бути звільнені від зовнішнього незалежного 

оцінювання та пройти атестацію в Коледжі, якщо вони: 

- мають захворювання або патологічний стан, зазначений у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року No 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за No 1707/29837 (за умови подання до закладу 

освіти одного з документів або копії документів, зазначених у підпункті 1 

пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони 

здоров'я України від 29 серпня 2016 року No 1027/900 «Деякі питання участі 
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в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають 

певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за No 1707/29837), та не 

реєструвалися для проходження зовнішнього незалежного оцінювання з 

певного(их) навчального(их) предмета(ів);  

- за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти отримали відмову в реєстрації для участі в 

зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення 

особливих (спеціальних) умов (за умови подання до закладу освіти копії 

медичного висновку за формою первинної облікової документації No 086-3/о 

«Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров'я України 

від 29 серпня 2016 року No 1027/900, зареєстрованим у Міністерстві юстиції 

України 27 грудня 2016 року за No 1707/29837, та відповідного витягу із 

протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі 

оцінювання якості освіти). 

Здобувачі освіти, які через поважні причини (смерть членів сім'ї чи 

близьких родичів, надзвичайні ситуації природного та техногенного 

походження, інші обставини, які об'єктивно унеможливлюють присутність 

здобувала освіти на атестації) не брали участі в основній сесії зовнішнього 

незалежного оцінювання (з усіх або окремих навчальних предметів) та були 

допущені до проходження додаткової сесії зовнішнього незалежного 

оцінювання з певного(их) навчального(их) предмета(ів), але не змогли через 

поважні причини взяти участь у додатковій сесії, можуть пройти атестацію в 

Коледжі.  

Студентам другого курсу за курс профільної середньої освіти з 

предметів, з яких передбачена державна підсумкова атестація у формі 

зовнішнього незалежного оцінювання, оцінки виставляються в журнал обліку 
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роботи академічної групи та переносяться в електронний журнал в колонку з 

надписом «ДПА».  

Студентам, які не пройшли державну підсумкову атестацію, у колонку 

з надписом ДПА робиться запис «н/а» (не атестований). 

Студентам, які звільнені від проходження державної підсумкової 

атестації, робиться запис «зв.» (звільнений (а). 

 

V. ПІДСУМКОВА АТЕСТАЦІЯ – КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ ІСПИТ 

Атестація здобувачів фахової передвищої освіти - це встановлення 

відповідності засвоєних здобувачем фахової передвищої освіти рівня та 

обсягу знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів фахової 

перед вищої освіти. 

1) Порядок атестації здобувачів ступеня фахової передвищої освіти у 

формі єдиного кваліфікаційного іспиту (далі – кваліфікаційний іспит). 

2) Відповідно до статті 51 Закону України «Про фахову передвищу 

освіту» та Постанова КМ №497 від 19 травня 2021р. здійснює екзаменаційна 

комісія, до складу якої включаються представники роботодавців та їх 

об’єднань, органів державницької влади та органів місцевого 

самоврядування, наукових установ інших організацій відповідно до 

Положення про екзаменаційну комісію Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж». 

Атестація здійснюється відкрито та гласно. Студенти та інші особи, 

присутні на атестації, можуть вільно здійснювати аудіо- та/або відео 

фіксацію процесу атестації, крім випадків, визначених законом. 

Атестація студента здійснюється Екзаменаційною комісією, в 

повноваження якої входить перевірка теоретичної і практичної підготовки 

випускників. На підставі рішення екзаменаційної комісії студенту, який 

продемонстрував відповідність результатів навчання вимогам освітньо-

професійної програми, присуджується освітньо-професійний ступінь 

фахового молодшого бакалавра та присвоюється відповідна кваліфікація. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D0%BF#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/497-2021-%D0%BF#n13
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Екзаменаційна комісія організовується щорічно, затверджується 

Вченою радою Коледжу і діє протягом календарного року. До її складу 

входять голова, члени комісії, секретар. 

Порядок створення та організації роботи Екзаменаційної комісії 

регламентується Положенням про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Приватному вищому навчальному закладі 

«Фінансово-правовий коледж». 

Робота Екзаменаційних комісій проводиться у терміни, передбачені 

навчальними планами Коледжу. Графік роботи комісії затверджується 

директором Коледжу. 

 

VІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. У разі внесення змін до чинного законодавства, всі зміни та 

доповнення, до даного положення вносяться шляхом видання розпорядження 

директора Коледжу про підготовку нової редакції Положення про порядок 

організації оцінювання успішності здобувачів фахової перед вищої освіти у 

структурному підрозділі фаховий Коледж Приватного вищого навчального 

закладу «Фінансово-правовий коледж» - фаховий Коледж.  

2. З моменту затвердження у встановленому порядку нової редакції 

Положення про порядок організації оцінювання успішності здобувачів 

фахової перед вищої освіти у структурному підрозділі фаховий Коледж 

Приватного вищого навчального закладу «Фінансово-правовий коледж» - 

фаховий Коледж, попереднє втрачає чинність. 

 

  


