
Ідентифікаційний код: 33351361

Місцезнаходження юридичної особи:   72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2.

№ з/п

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го 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
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

№ з/п
Назва освітньої 

програми
Код  спеціальності 

Назва 

спеціальності 
Рівень вищої освіти

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го 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 Право 081 Право
перший 

(бакалаврський) рівень

Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 0304 Право 6.030401 Правознавство 30 10 0

наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України №2117-л від 

01.06.2012

2 0305
Економіка та 

підприємництво
6.030503 Міжнародна економіка 25 10 0

наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України №2487 від 

01.07.2011

Наказ МОН від 01.07.2021 № 

81-л

Відомості щодо права провадження освітньої діяльності

Ліцензований обсяг
Номер рішення за 

кожною 

спеціальністю 

(протокол АКУ, 

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/відокремлено

го структурного 

підрозділу

у сфері вищої освіти

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

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і 

науки України від 22.05.2020 № 673,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 

видачу ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень 265

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

40
Наказ МОН від 26.04.2021 № 

53-л

№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Підготовка бакалаврів



3 0305
Економіка та 

підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит 30 15 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України №1709л від 

28.07.2015

4 0305
Економіка та 

підприємництво
6.030509 Облік і аудит 30 30 0

наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України №2487 від 

01.07.2011

5 0306
Менеджмент і 

адміністрування
6.030601 Менеджмент 30 25 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України №1л від 

06.01.2017

6 0403
Системні науки та 

кібернетика
6.040303 Системний аналіз 15 15 0

наказ Міністерства 

освіти і науки, 

молоді та спорту 

України №2487 від 

01.07.2011

7 1401
Сфера 

обслуговування
6.140101

Готельно-ресторанна 

справа
25 15 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України №1709л від 

28.07.2015

ідентифікаційний код 40200502

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство 30 0 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

03.07.2015 р.  

№1683л

2 0305
Економіка та 

підприємництво
5.03050801 Фінанси і кредит 30 0 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

01.07.2013 №2494-л

3 0306
Менеджмент і 

адміністрування
5.03060101

Організація 

виробництва
30 0 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

14.03.2016 р. №434л

4 1401
Сфера 

обслуговування
5.14010101

Готельне 

обслуговування
30 0 0

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

14.03.2016 р. №434л

Ідентифікаційний код: 33351361

Місцезнаходження юридичної особи:   72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2.

Для відокремлених структурних підрозділів:

Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" (72311, 

Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2)

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів  згідно з Актом узгодження переліку 

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"



№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го 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 07
Управління та 

адміністрування
074

Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки 

України від 

19.12.2016 № 1565

ідентифікаційний код 40200502

1 08 Право 081 Право

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
073 Менеджмент

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

Місце провадження освітньої діяльності: 72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

 Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного університету"

Найменуванняі відокремленого підрозділу юридичної особи:

 72311, Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2

рішення ДАК від 25 лютого 2003 р., протокол № 43 (наказ Міністерства освіти і науки України від 13.03.2003 р.  № 127),

рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол № 56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 р. № 1858-л),

рішення ДАК від 2 березня 2006 р., протокол № 59 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.03.2006 р. № 562-л), 

рішення ДАК від 21 квітня 2006 р., протокол № 60 (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 р. № 1105-л), 

рішення ДАК від 27 лютого 2007 р., протокол № 65 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.03.2007 р. № 421-л), 

рішення ДАК від 26 червня 2007 р., протокол № 67 (наказ Міністерства освіти і науки України від 09.07.2007 р № 1843-л), 

рішення ДАК від 1 липня 2008 р., протокол № 72 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008 р. № 2180-л), 

рішення ДАК від 30 червня 2011 р., протокол 88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 № 2487-л), 

рішення ДАК від 25 травня 2012 р., протокол № 96 (наказ Міністерства освіти і науки молоді та спорту України від 01.06.2012 р. № 2117-л),  

рішення АК від 27 червня 2013 р., протокол № 105 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2013 р. № 2494-л), 

рішення АК від 30.06.2015 р., протокол № 117  (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.07.2015 р.  № 1683л), 

рішення АК від 24.07.2015 р., протокол № 118 (наказ Міністерства освіти і науки України від 28.07.2017 р. №1709л), 

рішення АК від 01.03.2016 р., протокол № 120 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.03.2016 р. № 434л),  

Ліцензований обсяг

Підготовка бакалаврів  

Для відокремлених структурних підрозділів:

Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" (72311, 

Запорізька обл., м. Мелітополь, Каховське шосе, 8/2)

Підготовка молодших спеціалістів

 Коледж Мелітопольського інституту державного та муніципального управління "Класичного приватного університету" 

30

30

30

20

30



наказ Міністерства освіти і науки України №1л від 06.01.2017. 

Наказ МОН від 26.04.2021 № 53-л

Наказ МОН від 01.07.2021 № 81-л


