Відомості щодо права провадження освітньої діяльності
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
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ"
Ідентифікаційний код:

35531764

Місцезнаходження юридичної особи:

Україна, 01034, місто Київ, ВУЛИЦЯ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА, будинок 46/48

Сайт

http://ndfi.minfin.gov.ua

Адреса електронної пошти керівника закладу

(044) 5361138; 0675388303

afu@afu.kiev.ua

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.

№п/п

Шифр галузі
знань

Назва галузі знань

Код
спеціальності

Назва спеціальності

Ліцензований
обсяг

Номер рішення за кожною
спеціальністю (наказ МОН, в
якому приймалося рішення до
даної спеціальності)

Підготовка докторів філософії

1

05

Соціальні та
поведінкові науки

051

Економіка

10

наказ МОН від 23.06.2016 №
707

2

07

Управління та
адміністрування

071

Облік і
оподаткування

10

наказ МОН від 23.06.2016 №
707

3

07

Управління та
адміністрування

072

Фінанси, банківська
справа та
страхування

10

наказ МОН від 23.06.2016 №
707

Місце провадження освітньої діяльності:
Найменування юридичної особи
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ"
Україна, М.КИЇВ, Вулиця Олеся Гончара, Будинок 46/48

Дата і номер
Дата і номер
рішення про
рішення про
переоформлення
розширення або
ліцензії у зв'язку з
звуження
реорганізацією
провадження
закладу/відокремл
освітньої
еного структурного
діяльності
підрозділу

Дата і номер
рішення про
необхідність
усунення
порушень
Ліцензійних
умов

ПІБ посадової
особи, яка
Дата і номер
внесла запис
рішення про
до
анулювання
ліцензійного
ліцензії
реєстру
(наказ МОН)

Україна, М.КИЇВ, Вулиця Дружби народів, Будинок 38
Дата і номер попередніх рішен
наказ МОН від 23.06.2016 № 707

