
Ідентифікаційний код: 01788208

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 60 30 0

Рішення Акредитаційної комісії від 31 

березня 2015 р. протокол № 115, наказ 

МОН України від 11.04.2015 № 553-л

2 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03051001

Товарознавство та 

комерційна діяльність
90 30 0

Рішення Акредитаційної комісії від 31 

березня 2015 р. протокол № 115, наказ 

МОН України від 14.04.2015 № 553-л

3 1401
Сфера 

обслуговування
5.14010102

Ресторанне 

обслуговування
30 20 0

Рішення Акредитаційної комісії від 30 

травня2013 р. протокол № 104, наказ 

МОН України від 04.06.2013 № 2070-л

№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 07
Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565

2 07
Управління та 

адміністрування
072

Фінанси, банківська 

справа та страхування

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565

3 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565

4 24
Сфера 

обслуговування
241

Готельно-ресторанна 

справа

наказ Міністерства освіти і науки 

України від 19.12.2016 № 1565

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося рішення до 

даної спеціальності)

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

50

40

120

50

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів

вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та

ліцензовані обсяги» та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей,

ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого

в Міністерстві юстиції України   10 січня 2017 року за № 20/29888 

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

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

Ліцензований обсяг

Місцезнаходження юридичної особи:   89600 Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Я. Мудрого, будинок 40

Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань



1 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Наказ МОН від 22.08.2019 № 953-л 

1 07
Управління та 

адміністрування
076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

Наказ МОН від 29.05.2019 № 718-л

Місце провадження освітньої діяльності: 89600 Закарпатська обл., місто Мукачево, вулиця Я. Мудрого, будинок 40

Найменування юридичної особи

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії,  та рішення  прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):

наказ від 12.07.2017 № 152-л  "Про переоформлення ліцензій"

Наказ МОН від 29.05.2019 № 718-л

Наказ МОН від 22.08.2019 № 953-л 

Наказ МОН від 04.06.2021 № 67-л

Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу

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). 

рішення ДАК від 17  травня 2001 р., протокол № 33;

Підготовка молодших бакалаврів

90                                                    

(з урахуванням строків 

навчання)

Підготовка бакалаврів

40                                                    

(з урахуванням строків 

навчання)

рішення ДАК від 24  лютого 2004р., протокол № 49 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2004р.  № 183);

рішення ДАК від 19 квітня 2005 р., протокол № 55 (наказ Міністерства освіти і науки України від 27.04.2005 р. № 853-Л);

рішення МАК від 26 січня 1995 р., протокол № 16 (наказ Міносвіти України від 29.03.1995 № 77);

рішення ДАК від  9 червня 1998р., протокол №  14;

рішення ДАК від  9 лютого1999р., протокол № 18;

рішення ДАК від 6 липня 1999 р., протокол № 22;

рішення ДАК від 22 лютого 2000 р., протокол № 25;

рішення ДАК від 13  лютого 2001 р., протокол № 31;

рішення Акредитаційної комісії від 30 травня 2013 р., протокол № 104 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.06.2013№ 2070-л);

рішення Акредитаційної комісії від 31 березня 2015 р., протокол № 115 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.04.2015 № 553-л);

рішення ДАК від 28 березня 2008 р., протокол № 70 (наказ Міністерства освіти і науки України від 04.04.2008р. № 868-Л);

рішення ДАК від 26 травня 2010 р., протокол № 83 ( наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010р. № 1784-Л);


