МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
УЗ

АГ

20 Л / р.

м- Київ

№

Про залишення заяв без розгляду
Відповідно до абзацу другого частини першої і частини другої статті
12 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
абзацу другого частини другої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»
та з урахуванням вимог підпункту 3 пункту 2 розділу II «Прикінцеві
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню
коронавірусної хвороби (СОУГО-19)»
НАКАЗУЮ:
1. Залишити заяви Міжнародного університету від 02.07.2021 № 6651,
6652, 6653, 6654 про отримання ліцензії на провадження освітньої
діяльності у сфері вищої освіти без розгляду згідно з підставами, що
додаються (додатки 1-4).
2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.):
1) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН інформації
про прийняте органом ліцензування рішення;
*
2) повідомити Міжнародний університет про прийняте органом
ліцензування рішення.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти заступника Міністра
з питань європейської інтеграції Вітренка А.

Міністр

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
від « /чЗч»
2021 р. №
^
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 6651
Вх. № заяви юридичної особи
1374/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 02.07.2021
Дата 05.07.2021

Міжнародний університет
43021411
Отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти_________________
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
___________ освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду___________
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків
виконання (порушення підпункту 7 пункту 41 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі - Ліцензійні
умови);
- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та
«Про вищу освіту» (порушення підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем
ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні,
наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)
резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або
дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії
(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб (порушення підпункту 13 пункту 41
Ліцензійних умов);
- відсутній дозвіл МОН, оскільки здобувач ліцензії утворений за участі
іноземних юридичних осіб (порушення абзацу другого підпункту 2 пункту 42
Ліцензійних умов);
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за

встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні вищої освіти не
відповідає вимогам підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов;
- відомості про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників,
що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення
освітнього процесу надано за освітньою програмою Туризм, а не за відповідним
рівнем вищої освіти, що не відповідає вимогам додатка 15 до Ліцензійних умов;
- у таблиці 2 «Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес...» відсутня інформація про те, чи
працюють особи за основним місцем роботи чи за сумісництвом, а також
відсутня інформація про назви освітніх програм та спеціальності, що не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов;
- відсутній якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній
програмі в межах спеціальності освітню та/або професійну кваліфікацію» за
програмою Психологія, яка заявлена у документі № 2 електронної ліцензійної
справи, що не відповідає вимогам додатка 16 до Ліцензійних умов._____________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________

Додаток 2
до наказу Міністерства освіти і науки
від « УЗ, » Рі1 2021 р. № 9 ' ' ^
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 6653_____________
Вх. № заяви юридичної особи
1376/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 02.07.2021
Дата 05.07.2021

Міжнародний університет
43021411
Отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за першим (бакалаврським)
рівнем вищої освіти_________________
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
___________ освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду___________
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків
виконання (порушення підпункту 7 пункту 41 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі - Ліцензійні
умови);
- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та
«Про вищу освіту» (порушення підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем
ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні,
наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)
резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або
дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії
(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб (порушення підпункту 13 пункту 41
Ліцензійних умов);
- відсутній дозвіл МОН, оскільки здобувач ліцензії утворений за участі
іноземних юридичних осіб (порушення абзацу другого підпункту 2 пункту 42
Ліцензійних умов);
2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за

встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- концепція освітньої діяльності на заявленому рівні вищої освіти не
відповідає вимогам підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов;
- відомості про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників,
що підтверджують їх освітню та/або професійну кваліфікацію для забезпечення
освітнього процесу надано за освітньою програмою Музичне мистецтво, а не за
відповідним рівнем вищої освіти, що не відповідає вимогам додатка 15 до
Ліцензійних умов;
- у таблиці 2 «Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес...» відсутня інформація про те, чи
працюють особи за основним місцем роботи чи за сумісництвом, а також
відсутня інформація про назви освітніх програм та спеціальності, що не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов;
- відсутній якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну освітній
програмі в межах спеціальності освітню та/або професійну кваліфікацію» за
програмою Менеджмент, яка заявлена у документі № 2 електронної ліцензійної
справи, що не відповідає вимогам додатка 16 до Ліцензійних умов._____________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________

Додаток З
до наказу Міністерства освіти і науки
від « S » о ?
2021 р. № J? ‘ с
Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 6654_____________
Вх. № заяви юридичної особи
1377/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 02.07.2021
Дата 05.07.2021

Міжнародний університет
43021411
Отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за освітньою програмою
Міжнародне право зі спеціальності
293 Міжнародне право за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
___________ освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду___________
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків
виконання (порушення підпункту 7 пункту 41 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
ЗО грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі4- Ліцензійні
умови);
- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та
«Про вищу освіту» (порушення підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем
ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні,
наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)
резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або
дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії
(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб (порушення підпункту 13 пункту 41
Ліцензійних умов);
- відсутній дозвіл МОН, оскільки здобувач ліцензії утворений за участі
іноземних юридичних осіб (порушення абзацу другого підпункту 2 пункту 42
Ліцензійних умов);______________________________________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- концепція освітньої діяльності за освітньою програмою, що передбачає
присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, не відповідає
вимогам підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов;
найменування таблиць у відомостях про науково-педагогічних,
педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню та/або
професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу надано за
освітньою програмою Музичне мистецтво на першому бакалаврському рівні
вищої освіти, що не відповідає заявленій освітній програмі та вимогам додатка 15
до Ліцензійних умов;
- у таблиці 2 «Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес...» відсутня інформація про те, чи
працюють особи за основним місцем роботи чи за сумісництвом, що не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов._________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків___________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________

Додаток 4
до наказу Міністерства освіти і науки
від « -/5 »
2021 р. № ■?/Підстави залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду
відповідно до частин першої і другої статті 12 Закону України «Про ліцензування видів
господарської діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи
ЄДЕБО № 6652
Вх. № заяви юридичної особи
1375/0/9.5-21
Найменування юридичної особи
Ідентифікаційний код юридичної особи
Вид освітньої діяльності, зазначений
юридичною особою у заяві про
отримання ліцензії

Дата 02.07.2021
Дата 05.07.2021

Міжнародний університет
43021411
Отримання ліцензії на провадження
освітньої діяльності у сфері вищої
освіти за освітньою програмою
Міжнародне право зі спеціальності
293 Міжнародне право за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти
Підстави для залишення заяви про отримання ліцензії на провадження
___________ освітньої діяльності у сфері вищої освіти без розгляду___________
1. Підписані документи, що додаються до заяви про розширення провадження
освітньої діяльності, подані не в повному обсязі (пункт 1 частини другої статті 12
Закону):
- відсутнє письмове зобов’язання (у довільній формі) щодо забезпечення
безперешкодного доступу до будівель, приміщень закладу освіти осіб з
інвалідністю та інших маломобільних груп населення із зазначенням строків
виконання (порушення підпункту 7 пункту 41 Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
30 грудня 2015 р. № 1187 (із змінами і доповненнями, внесеними постановою
Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 року № 365) (далі«- Ліцензійні
умови);
- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному вебсайті інформації та документів, передбачених Законами України «Про освіту» та
«Про вищу освіту» (порушення підпункту 10 пункту 41 Ліцензійних умов);
- відсутня інформація у довільній формі про відсутність над здобувачем
ліцензії (ліцензіатом) прямо чи опосередковано контролю (у значенні,
наведеному в статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»)
резидентами іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України
(у значенні, наведеному в статті 1 Закону України «Про оборону України») та/або
дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування
воєнної сили проти України, та інформацію про те, що здобувач ліцензії
(ліцензіат) не діє в інтересах таких осіб (порушення підпункту 13 пункту 41
Ліцензійних умов);
- відсутній дозвіл МОН, оскільки здобувач ліцензії утворений за участі
іноземних юридичних осіб (порушення абзацу другого підпункту 2 пункту 42
Ліцензійних умов);________________________________

2. Заява або хоча б один з документів, що додається до заяви про отримання
ліцензії оформлений із порушенням вимог цього Закону, складений не за
встановленою формою або не містить даних, які обов’язково вносяться до них
(пункт 2 частини другої статті 12 Закону):
- концепція освітньої діяльності за освітньою програмою, що передбачає
прйсвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено
додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти, не відповідає
вимогам підпункту 2 пункту 41 Ліцензійних умов;
- у таблиці 2 «Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових
працівників, які забезпечують освітній процес...» відсутня інформація про те, чи
працюють особи за основним місцем роботи чи за сумісництвом, що не
відповідає вимогам таблиці 2 додатка 15 до Ліцензійних умов._________________
__________________ Пропозиції щодо усунення недоліків__________________
Подати документи в повному обсязі та оформити заяву та документи згідно з
вимогами Закону та Ліцензійних умов._____________________________________

