
Ідентифікаційний код: 
35333276

Місцезнаходження юридичної особи:   
04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11

№п/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності Номер рішення за кожною 

спеціальністю (наказ МОН, в 

якому приймалося рішення до 

даної  спеціальності) 

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання ліцензії 

(наказ МОН)

ПІБ посадової особи, 

яка внесла запис до 

ліцензійного реєстру

1 25  Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

дорожнього 

кордону

256 Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності)

наказ МОН від 16.06.2017 

№123-л
Наказ МОН від 

29.03.2022 № 56-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

1 25  Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

дорожнього 

кордону

256 Національна безпека (за 

окремими сферами 

забезпечення і видами 

діяльності)

наказ МОН  від 26.10.2017 № 

216-л
Наказ МОН від 

29.03.2022 № 56-л

Сем'янівська Ольга 

Вікторівна

Місце провадження освітньої діяльності:

04053, м.Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, буд. 11

Дата і номер попередніх рішень МОН:

наказ МОН від 16.06.2017 №123-л

наказ МОН  від 26.10.2017 № 216-л

Наказ МОН від 21.05.2020 № 150-л

Наказ МОН від 29.03.2022 № 56-л

8

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Академія зовнішньої розвідки України

40

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Академія зовнішньої розвідки України

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої освіти  За 

переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування  після дати набрання чинності постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються 

спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні 

відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова 

фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 1 лютого 2017 року № 53.

Ліцензований обсяг

Підготовка магістрів

Підготовка докторів філософії




