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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від  «___» _____________ 2016 р. №______  

  

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 05 липня 2016 року 

Протокол № 122 

 

 

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами 

підготовки (спеціальностями): 

  
 

1.1. Первинна акредитація 
 

Комунальна форма власності 
 

1.1.1. Спеціалісти 
 

 

Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

     

 0101 Педагогічна освіта   

 
7.01010501 Корекційна освіта (Корекційна психопедагогіка 

(олігофренопедагогіка) і логопедія) (перепідготовка) 

  

 
 

1.1.2. Молодші спеціалісти 
 

Миколаївський муніципальний академічний коледж 

     

 0202 Мистецтво   

 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво   

 

Недержавна форма власності 

 

1.1.3. Бакалаври 

 

Міжнародний гуманітарний університет 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15561070019008937 від 17.10.2011) 

     

 1202 Фармація   

 6.120201 Фармація   
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Приватний вищий навчальний заклад 

«Харківський соціально-економічний інститут» 

(зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14801070013011972 від 02.08.2013) 

     

 1301 Соціальне забезпечення   

 6.130102 Соціальна робота   

 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

для Чернігівського інституту імені Героїв Крут 

Приватного акціонерного товариства «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 6.030505 Управління персоналом та економіка праці   

 

1.1.4. Молодші спеціалісти 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741450000042572 від 06.06.2012) 

для Волинського коледжу 
Приватного вищого навчального закладу 

 «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

     

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини   

 5.01020101 Фізичне виховання   

 

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» 

(зареєстровано Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070040000267 від 22.05.2012) 

для Львівської філії 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 

     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка   

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення   

 

1.2. Чергова акредитація 
 

Державна форма власності 
 

1.2.1. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Донецький національний університет 

     

 0303 Журналістика та інформація   

 6.030301 Журналістика   
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 7.03030101 Журналістика (за видами)   

 8.03030101 Журналістика (за видами)   
 

 

Чернігівський національний технологічний університет 

     

 0601 Будівництво та архітектура   

 7.06010101 Промислове і цивільне будівництво   

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

     

 1401 Сфера обслуговування   

 6.140101 Готельно-ресторанна справа   

 6.140103 Туризм   

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

для Горлівського інституту іноземних мов 

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет» 

     

 0203 Гуманітарні науки   

 6.020303 Філологія (українська мова і література)   

 7.02030301 Українська мова і література*   

 

 

Львівський інститут економіки і туризму 

     

 
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської 

продукції 
  

 6.051701 Харчові технології та інженерія   

 7.05170112 Технології харчування   

 

 

1.2.2. Молодші спеціалісти 

 

 

Державний навчальний заклад  

«Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного  

транспорту та будівельної механізації» 

     

 0505 Машинобудування та матеріалообробка   

 
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і 

дорожніх машин і обладнання 

  

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   

 

 



Рішення Акредитаційної комісії від 05 липня 2016 року, протокол № 122 

 

4 

 

Комунальна форма власності 

 

1.2.3. Бакалаври 

 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 

     

 0202 Мистецтво   

 6.020204 Музичне мистецтво*   

 6.020205 Образотворче мистецтво*   

 

 

Львівський державний коледж декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша 

     

 0202 Мистецтво   

 6.020205 Образотворче мистецтво   

 6.020206 Реставрація творів мистецтва   

 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво   

 

 

Недержавна форма власності 

 

1.2.4. Бакалаври, магістри 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Хмельницький економічний університет» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради Хмельницької області, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16731070017000547 від 27.11.2012) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 8.03050901 Облік і аудит   

 

 

Київський університет туризму, економіки і права 

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671070030000111 від 27.04.2012) 

     

 1401 Сфера обслуговування   

 6.140101 Готельно-ресторанна справа   

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

Університет новітніх технологій 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Київ, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10701070017003764 від 10.11.2014) 

     

 0801 Геодезія та землеустрій   

 8.08010105 Геоінформаційні системи і технології   
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Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

для Білоцерківського інституту економіки та управління 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

     

 0201 Культура   

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність   

 8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність   

 

 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11031050030000299 від 03.12.2014) 

     

 0203 Гуманітарні науки   

 8.02030304 Переклад   

 

 

 

2. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями): 

 
2.1. Первинна акредитація 
 

Державна форма власності 

 

2.1.1. Бакалаври 

 

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

 

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140103 Туризм         

 

Мукачівський державний університет 

 

 0505 Машинобудування та матеріалообробка         

 6.050502 Інженерна механіка         

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини         

 6.010203 Здоров’я людини         
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2.1.2. Молодші спеціалісти 

 

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

для Рівненського економіко-технологічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

 

 0201 Культура         

 5.02010501 Діловодство         

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Дніпропетровський транспортно-економічний коледж» 

 

 1401 Сфера обслуговування         

 5.14010102 Ресторанне обслуговування         

 

 

Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти  

художнього моделювання і дизайну м. Львова 

 

 0516 Текстильна та легка промисловість          

 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів          

 

 
Державний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі» 

 

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції         

 5.05170104 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів         

 

 

Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас 

військовослужбовців м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 

 

 0516 Текстильна та легка промисловість         

 5.05160201 Швейне виробництво         

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції         

 5.05170101 Виробництво харчової продукції         

 

 

Державний навчальний заклад 

«Гадяцьке вище професійне аграрне училище» 

 

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції         

 5.05170101 Виробництво харчової продукції         

 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва         

 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва         
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Комунальна форма власності 

 

2.1.3. Молодші спеціалісти 

 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Коледж культури і мистецтв» 

 

 
1401 Сфера обслуговування          

 5.14010301 Туристичне обслуговування          

 
 

Недержавна форма власності 

 

2.1.4. Бакалаври 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»  

 (зареєстровано Шевченківської районною у місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741450000042572 від 06.06.2012)  

для Донбаського інституту техніки та менеджменту 

Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка          

 6.050103 Програмна інженерія          

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет  

імені академіка Степана Дем’янчука» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Рівненської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16081050002000730 від 17.04.2006) 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 6.010101 Дошкільна освіта         

 0303 Журналістика та інформація         

 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)         

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030507 Маркетинг         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140103 Туризм         

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» 

(зареєстровано Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070040000267 від 22.05.2012) 

для Уманської філії 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030508 Фінанси і кредит         
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Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

 

 
1401 Сфера обслуговування         

 6.140103 Туризм         

 

 

2.1.5. Молодші спеціалісти 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741450000042572 від 06.06.2012) 

для Волинського коледжу 
Приватного вищого навчального закладу 

 «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050901 Бухгалтерський облік         

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення         

 

для Полтавського бізнес-коледжу 

Приватного вищого навчального закладу «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка          

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення          

 

для Коледжу  
Приватного вищого навчального закладу 

 «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

 

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 5.03060101 Організація виробництва         

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» 

(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070040005415 від 27.01.2016) 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет» -  

«Коледж Київського міжнародного університету» 

 

 1202 Фармація         

 5.12020101 Фармація         
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Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

для Коледжу при Кіровоградському інституті 

Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

 

 0304 Право           

 5.03040101 Правознавство           

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Кіровоградський інститут державного та муніципального управління Класичного 

приватного університету» 

(зареєстровано Реєстраційною службою Кіровоградського міського управління юстиції, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14441020000008763 від 15.10.2013) 

 

 1301 Соціальне забезпечення         

 5.13010101 Соціальна робота         

 

 

2.2. Чергова акредитація 

 
Державна форма власності 

 

2.2.1. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Донецький національний університет 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030506 Прикладна статистика          

 8.03050601 Прикладна статистика          

 

Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну  

імені Михайла Бойчука 

     

 0202 Мистецтво   

 6.020207 Дизайн   

 7.02020701 Дизайн (за видами)   

 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво   

 7.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво (за видами)   

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Вінницького торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030502 Економічна кібернетика         

 6.030509 Облік і аудит         
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Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка              

 6.050102 Комп’ютерна інженерія              

 7.05010201 Комп’ютерні системи та мережі              

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура             

 7.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство             

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Донбаський державний педагогічний університет» 

 

 0203 Гуманітарні науки         

 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська, німецька)         

 7.02030302 Мова і література (англійська, німецька)*         

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030509 Облік і аудит         

 7.03050901 Облік і аудит         

         

Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний університет» 

 

 0505 Машинобудування та матеріалообробка         

 6.050503 Машинобудування         

 

 

Донецький державний університет управління 

для Вугледарського коледжу 

Донецького державного університету управління 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030508 Фінанси і кредит         

 

Мукачівський державний університет 

 

 0516 Текстильна та легка промисловість         

 8.05160202 Конструювання та технології швейних виробів         

 

 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 6.010104 Професійна освіта (Економіка)         

 7.01010401 Професійна освіта (Економіка)         
 

 

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького 

 

 0402 Фізико-математичні науки          

 6.040201 Математика*          
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 0403 Системні науки та кібернетика         

 8.04030201 Інформатика         

 1801 Специфічні категорії         

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)         

           

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

 0401 Природничі науки         

 6.040102 Біологія*         

 8.04010201 Біологія*         

 0402 Фізико-математичні науки         

 8.04020402 Радіофізика і електроніка         

 

 

Київський університет права Національної академії наук України 

 

 0304 Право         

 8.03040101 Правознавство       

 

 

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 6.050101 Комп’ютерні науки         

 7.05010181 Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення         

 8.05010181 Інформаційні управляючі системи та технології спеціального призначення         

 0502 Автоматика та управління         

 6.050201 Системна інженерія         

 7.05020181 Комплекси, системи та засоби автоматизації управління військами та озброєнням         

 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок         

 6.050903 Телекомунікації         

 7.05090381 Системи та комплекси військового зв’язку         

 8.05090381 Системи та комплекси військового зв’язку         

 1701 Інформаційна безпека         

 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем         

 7.17010181 Безпека інформації у спеціальних інформаційних системах         

 6.170102 Системи технічного захисту інформації         

 7.17010281 Організація захисту інформації з обмеженим доступом та автоматизація її обробки         

           

 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

 

 
0101 Педагогічна освіта         

 6.010104 Професійна освіта (Зварювання)         

 6.010104 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)         

 6.010104 Професійна освіта (Транспорт)         
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Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

 0101 Педагогічна освіта  

 6.010102 Початкова освіта  

 7.01010201 Початкова освіта  

 6.010106 Соціальна педагогіка  

 7.01010601 Соціальна педагогіка  

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини  

 6.010201 Фізичне виховання*  

 7.01020101 Фізичне виховання*  

 0202 Мистецтво  

 6.020204 Музичне мистецтво*  

 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)*  

 6.020205 Образотворче мистецтво*  

 7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами)*  

 0203 Гуманітарні науки  

 6.020302 Історія*  

 7.02030201 Історія*  

 6.020303 Філологія*. Українська мова і література  

 7.02030301 Українська мова і література*  

 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська)  

 7.02030302 Мова і література (англійська)*  

 6.020303 Філологія*. Мова і література (німецька)  

 7.02030302 Мова і література (німецька)*  

 0301 Соціально-політичні науки  

 6.030104 Політологія*  

 0401 Природничі науки  

 7.04010201 Біологія*  

 0402 Фізико-математичні науки  

 6.040201 Математика*  

 7.04020101 Математика (за напрямами)*  

 0403 Системні науки та кібернетика  

 6.040302 Інформатика  

 7.04030201 Інформатика  

Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 6.010104 Педагогічна освіта (Харчові технології)         

 0401 Природничі науки         

 6.040101 Хімія         

 7.04010101 Хімія         

 6.040102 Біологія         

 7.04010201 Біологія         

 8.04010201 Біологія         

 6.040104 Географія         

 7.04010401 Географія         

 8.04010401 Географія         

 7.04010110 Біохімія         

 8.04010110 Біохімія         
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Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030509 Облік і аудит          

 7.03050901 Облік і аудит          

 
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)        

 1801 Специфічні категорії        

 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація        

         

Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 

 8.05090101 Радіотехніка 

 7.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 

 8.05090103 Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси 

 8.05090203 Інтелектуальні технології мікросистемної радіоелектронної техніки 

 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології 

 7.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка 

 8.05100402 Лазерна і оптоелектронна техніка 

 0515 Видавничо-поліграфічна справа 

 8.05150103 Комп’ютерні технології та системи видавничо-поліграфічних виробництв 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний університет» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050901 Облік і аудит          

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 6.030601 Менеджмент        

 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)        

 0401 Природничі науки         

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

        

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища         

 0901 Сільське господарство і лісництво         

 6.090101 Агрономія         

 8.09010101 Агрономія         

 6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва         

 8.09010201 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва         

 0902 Рибне господарство та аквакультура         

 6.090201 Водні біоресурси та аквакультура         

 8.09020101 Водні біоресурси         
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Херсонська державна морська академія 

 

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура         

 6.070104 Морський та річковий транспорт         

 7.07010401 Судноводіння          

 8.07010401 Судноводіння          

 7.07010402 Експлуатація суднових енергетичних установок         

 8.07010402 Експлуатація суднових енергетичних установок         

 7.07010404 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автомат         

 8.07010404 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики         

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

 0203 Гуманітарні науки         

 7.02030301 Українська мова і література*         

 8.02030301 Українська мова і література*         

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 6.030601 Менеджмент         

 0402 Фізико-математичні науки         

 6.040201 Математика*         

 7.04020101 Математика (за напрямами)*         

 8.04020101 Математика (за напрямами)*         

 

Університет митної справи та фінансів 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)         

 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці         

 8.03050901 Облік і аудит         

 1501 Державне управління         

 8.15010002 Державна служба         

           

Сумський державний університет 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030502 Економічна кібернетика         

 8.03050201 Економічна кібернетика         

 6.030503 Міжнародна економіка         

 8.03050301 Міжнародна економіка         

 

Харківська державна зооветеринарна академія 

 

 0901 Сільське господарство і лісництво         

 7.09010201 Технології виробництва і переробки продукції тваринництва        

 

Черкаський державний технологічний університет 

 

 0505 Машинобудування та матеріалообробка         

 8.05050301 Металорізальні верстати та системи         
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2.2.2. Молодші спеціалісти 
 

Державний вищий навчальний заклад  

«Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050801 Фінанси і кредит         

 0601 Будівництво та архітектура         

 5.06010102 Монтаж промислового устаткування         

 

Державний навчальний заклад  

«Краматорське вище професійне металургійне училище» 

 

 0505 Машинобудування та матеріалообробка         

 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях         

 0507 Електротехніка та електромеханіка         

 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд         

 

Запорізький національний технічний університет 

для Запорізького коледжу радіоелектроніки 

Запорізького національного технічного університету 

 

 0502 Автоматика та управління         

 5.05020102 Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем         

 0508 Електроніка         

 
5.05080201 Конструювання, виготовлення та технічне обслуговування виробів електронної 

техніки 

        

 

Вище професійне училище № 20 м. Львова 

 

 0201 Культура         

 5.02010501 Діловодство        

 

Харківський автомобільно-дорожній технікум 

 

 0304 Право         

 5.03040101 Правознавство         

 0505 Машинобудування та матеріалообробка         

 
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 

        

 0601 Будівництво та архітектура         

 5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг і аеродромів         

 5.06010110 Будівництво мостів та інших штучних споруд         

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура         

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів         

 

для Лозівської філії  

Харківського автомобільно-дорожнього технікуму 

 

 0505 Машинобудування та матеріалообробка          

 
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин і 

обладнання 
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 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях         

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура         

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів         

 

Чугуєво-Бабчанський лісний коледж 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050901 Бухгалтерський облік         

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

для Коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж         

 

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 

 

 0201 Культура          

 5.02010501 Діловодство         

 

Херсонська державна морська академія 

для Морського коледжу 

Херсонської державної морської академії 

 

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура         

 5.07010401 Судноводіння на морських шляхах         

 5.07010403 Експлуатація суднових енергетичних установок         

 5.07010407 Експлуатація електрообладнання та автоматики суден         

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Відокремленого структурного підрозділу – Технічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

 

 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок         

 
5.05090101 Конструювання, виробництво та технічне обслуговування радіотехнічних 

пристроїв 

        

 

Первомайський індустріально-педагогічний технікум 

 

 0101 Педагогічна освіта         

  5.01010401 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)         

 

Комунальна форма власності 

 

2.2.3. Молодші спеціалісти 

Комунальний заклад 

Маріупольське медичне училище 

 

 1201 Медицина           

 5.12010102 Сестринська справа           
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Комунальний вищий навчальний заклад 

Київської обласної ради 

«Богуславський гуманітарний коледж імені І. С. Нечуя-Левицького» 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 5.01010101 Дошкільна освіта         

 5.01010201 Початкова освіта         

 0202 Мистецтво         

 5.02020401 Музичне мистецтво         

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050401 Економіка підприємства         

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Коледж культури і мистецтв» 

 

 
0201 Культура         

 5.02010201 Бібліотечна справа         

 5.02010401 Народна художня творчість         

 5.02010501 Діловодство         

 0202 Мистецтво         

 5.02020201 Хореографія         

 5.02020401 Музичне мистецтво         

 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Херсонське музичне училище» Херсонської обласної ради 

 

 0202 Мистецтво         

 5.02020401 Музичне мистецтво         

 

Бердичівський педагогічний коледж Житомирської обласної ради 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 5.01010101 Дошкільна освіта         

 5.01010601 Соціальна педагогіка         

 0202 Мистецтво         

 5.02020401 Музичне мистецтво*         

 

Недержавна форма власності 

 

2.2.4. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Запорізької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11031050030000299 від 03.12.2014) 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)         

 8.03050803 Оподаткування         
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Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

для Яготинського інституту 

Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030508 Фінанси і кредит         

 

для Житомирського інституту 

Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

 

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)         

 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

 

 0303 Журналістика та інформація           

 7.03030301 Видавнича справа та редагування           

 0305 Економіка та підприємництво         

 7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)        

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)        

 7.03050901 Облік і аудит        

 8.03050901 Облік і аудит        

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)         

 

для Дубенської філії 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0201 Культура         

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність         

 

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0101 Педагогічна освіта         

 6.010105 Корекційна освіта (логопедія)          

 8.01010501 Корекційна освіта (за нозологіями)          

 0301 Соціально-політичні науки         

 8.03010201 Психологія         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140101 Готельно-ресторанна справа         
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для Карпатського інституту підприємництва 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030508 Фінанси і кредит         

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)         

 
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

(перепідготовка) 

        

 

для Луцького інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини         

 8.01020302 Фізична реабілітація         

 

 

Київський університет туризму, економіки і права 

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671070030000111 від 27.04.2012) 

 

 0302 Міжнародні відносини         

 8.03020301 Міжнародні економічні відносини         

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030507 Маркетинг         

 6.030509 Облік і аудит         

 8.03050901 Облік і аудит         

 

Приватне акціонерне товариство  

«Українсько-Польський вищий навчальний заклад  

«Центрально-Європейський університет» 

(зареєстровано Голосіївською районною у місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770009019106 від 27.11.2015) 

 

 0302 Міжнародні відносини         

 8.03020101 Міжнародні відносини         

 

 

Академія праці, соціальних відносин і туризму 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців голосіївського району реєстраційної служби головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії № 10681070011001463 від 

22.07.2014) 

 

 0301 Соціально-політичні науки          

 7.03010101 Соціологія (за видами діяльності)          

 0305 Економіка та підприємництво          

 8.03050701 Маркетинг          
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Львівський торговельно-економічний університет 

(зареєстровано Реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14157770017015695 від 14.04.2016) 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)         

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Черкаської міської ради,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10261070061002105 від 27.03.2012) 

 

 0202 Мистецтво         

 7.02020701 Дизайн (за видами)         

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140101 Готельно-ресторанна справа         

 8.14010101 Готельна і ресторанна справа         

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародна академія екології та медицини» 

(зареєстровано Дарницькою районною в місті Києві державною адміністрацією, дата та 

номер останньої реєстраційної дії № 10651050005015133 від 13.11.2015) 

 

 1201 Медицина         

 7.12010001 Лікувальна справа         

 7.12010005 Стоматологія         

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741450000042572 від 06.06.2012) 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 6.050103 Програмна інженерія         

 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок         

 6.050902 Радіоелектронні апарати         

 7.05090204 Біотехнічні та медичні апарати і системи         

 

Мелітопольський інститут державного та муніципального управління «Класичного 

приватного університету» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Мелітопольської міської ради, 

 дата та номер останньої реєстраційної дії № 11017770014000301 від 25.09.2015) 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

  6.030509 Облік і аудит         

 0403 Системні науки та кібернетика         
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  6.040303 Системний аналіз         

 1401 Сфера обслуговування         

  6.140101 Готельно-ресторанна справа         

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№10701070058003244 від 13.03.2015) 

           

 0201 Культура         

 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія         

 7.02010201 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія         

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність         

 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності         

 0202 Мистецтво         

 7.02020101 Театральне мистецтво (за видами)         

 7.02020201 Хореографія (за видами)         

 0202 Мистецтво         

 7.02020401 Музичне мистецтво (за видами)         

 0302 Міжнародні відносини         

 6.030201 Міжнародні відносини         

 

для Відокремленого підрозділу «Дніпропетровський факультет менеджменту і 

бізнесу Київського університету культури» 

           

0201 Культура         

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність         

 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність         

 0202 Мистецтво         

 6.020207 Дизайн         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140101 Готельно-ресторанна справа         

 

для Відокремленого підрозділу «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури» 
           

 0201 Культура         

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність         

 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність         

 0202 Мистецтво         

 6.020207 Дизайн         

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030504 Економіка підприємства          

 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)         

 1401 Сфера обслуговування         

 
6.140103 Туризм       

 
  

 

 

 



Рішення Акредитаційної комісії від 05 липня 2016 року, протокол № 122 

 

22 

 

 

для Відокремленого підрозділу  

«Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» 

           

 0202 Мистецтво         

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність         

 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140101 Готельно-ресторанна справа         

 6.140103 Туризм         

 

 

2.2.5. Молодші спеціалісти 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» 

(зареєстровано Святошинською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070040000267 від 22.05.2012) 

для Черкаської філії 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050401 Економіка підприємства         

 

 

для Миколаївської філії 

Приватного вищого навчального закладу «Європейський університет» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення         

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

для Дубенського коледжу 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0304 Право         

 5.03040101 Правознавство         

 

 

для Луцького інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

 

 0304 Право         

 5.03040101 Правознавство         
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Приватний вищий навчальний заклад  

«Деснянський економіко-правовий коледж  

при Міжрегіональній Академії управління персоналом» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Деснянського району Реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії № 10661070010000556 від 

03.04.2015) 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 5.03050801 Фінанси і кредит         

 

 

Новоград-Волинський економіко-гуманітарний коледж 

(Товариство з обмеженою відповідальністю) 

(зареєстровано Реєстраційною службою Новоград-Волинського міськрайонного 

управління юстиції Житомирської області, дата та номер останньої реєстраційної дії 

№ 13077720026030338 від 24.06.2015) 

 

 
0304 Право         

  5.03040101 Правознавство         

 0305 Економіка та підприємництво         

  5.03050801 Фінанси і кредит         

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№10701070058003244 від 13.03.2015) 

для «Львівського коледжу Київського університету культури» 

           

 0202 Мистецтво         

 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика         

 

для «Коледжу Київського університету культури» 

           

 0202 Мистецтво         

 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика         

 1401 Сфера обслуговування         

 5.14010102 Ресторанне обслуговування         

 

 

для «Коледжу Миколаївської академії перукарського мистецтва  

Київського університету культури» 
           

 0202 Мистецтво         

 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика         
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для «Миколаївського коледжу Київського університету культури» 
           

 1401 Сфера обслуговування         

 5.14010102 Ресторанне обслуговування         

 

 

3. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями) та рекомендувати 

навчальним закладам звузити провадження освітньої діяльності відповідно до висновків 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України: 

 

3.1. Первинна акредитація 

 
Недержавна форма власності 

 

3.1.1. Молодші спеціалісти 

 
Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№10701070058003244 від 13.03.2015) 

для «Львівського коледжу Київського університету культури» 

           

 0202 Мистецтво         

 5.02020301 Кіно-, телемистецтво         

 

3.2. Чергова акредитація 

 
Державна форма власності 

 

3.2.1. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 

 

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура             

 6.070106 Автомобільний транспорт             

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Донецький національний технічний університет» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 7.05010202 Системне програмування          

 8.05010202 Системне програмування          

 0801 Геодезія та землеустрій         

 7.08010103 Землеустрій та кадастр          

 8.08010103 Землеустрій та кадастр          
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Кіровоградський державний педагогічний університет 

імені Володимира Винниченка 

 

 0402 Фізико-математичні науки  

 6.040203 Фізика*  

 7.04020301 Фізика (за напрямами)*  

 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

 

 0509 Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв’язок 

 8.05090102 Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення 

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Херсонський державний аграрний університет» 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 6.030509 Облік і аудит          

 

 

3.2.2. Молодші спеціалісти 

 

Національний університет фізичного виховання і спорту України 

для Івано-Франківського коледжу фізичного виховання 

Національного університету фізичного виховання і спорту України 

 

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини         

 5.01020101 Фізичне виховання         

 

Недержавна форма власності 

 

3.2.3. Бакалаври, спеціалісти 

 

Київський університет туризму, економіки і права 

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671070030000111 від 27.04.2012) 

 

 0306 Менеджмент і адміністрування         

 6.030601 Менеджмент         

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№10701070058003244 від 13.03.2015) 

           

 0201 Культура         

 6.020101 Культурологія         

 7.02010101 Культурологія (за видами діяльності)         

 7.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність         
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 0202 Мистецтво         

 6.020201 Театральне мистецтво         

 6.020202 Хореографія         

 6.020203 Кіно-, телемистецтво         

 0202 Мистецтво         

 6.020204 Музичне мистецтво         

 6.020207 Дизайн         

 7.02020701 Дизайн (за видами)         

 

для Відокремленого підрозділу  

«Львівський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури» 

 

 0202 Мистецтво         

 6.020207 Дизайн         

 

для Відокремленого підрозділу «Миколаївський факультет менеджменту і бізнесу 

Київського університету культури» 
           

 0201 Культура         

 7.02010601 Менеджмент соціокультурної діяльності         

 1401 Сфера обслуговування         

 6.140101 Готельно-ресторанна справа         

 

 

4. Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», продовжити строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:  

 

Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0202 Мистецтво 

6.020205 Образотворче мистецтво 01.07.2026 

7.02020501 Образотворче мистецтво (за видами) 01.07.2026 

6.020206 Реставрація творів мистецтва 01.07.2026 

7.02020601 Реставрація творів мистецтв (за видами) 01.07.2026 

6.020207 Дизайн 01.07.2026 

7.02020701 Дизайн (за видами) 01.07.2026 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут»  

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2026 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 

01.07.2026 
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Донбаський державний технічний університет 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0601 Будівництво та 

архітектура 

6.060101 Будівництво 01.07.2018 

 

Донецький державний університет управління 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

 

Академія муніципального управління 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 01.07.2018 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2026 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

0306 
Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2026 

 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0102 Фізичне 

виховання, 

спорт і здоров’я 

людини 

6.010201 Фізичне виховання 01.07.2025 

0202 Мистецтво 6.020204 Музичне мистецтво 01.07.2026 

6.020204 Музичне мистецтво* 01.07.2026 

6.020207 Дизайн 01.07.2019 

0203 Гуманітарні 

науки 

6.020303 Філологія (переклад) 01.07.2021 

6.020303 Філологія (мова і література 

українська)* 

01.07.2026 

6.020303 Філологія (мова і література 

іспанська)* 

01.07.2021 

6.020303 Філологія (мова і література 

німецька)* 

01.07.2021 

6.020303 Філологія (мова і література 

італійська)* 

01.07.2021 

0301 Соціально-

політичні науки 

6.030102 Психологія 01.07.2021 

0303 Журналістика 

та інформація 

6.030301 Журналістика 01.07.2021 
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0304 Право 6.030401 Правознавство 01.07.2021 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2020 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент  01.07.2021 

0403 Системні науки 

та кібернетика 

6.040302 Інформатика* 01.07.2026 

 

 

Вищий навчальний заклад  

«Університет економіки та права «КРОК» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10743330038007220 від 23.10.2012) 

Шифр та 

найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0304 Право 

6.030401  Правознавство 01.07.2026 

7.03040101 Правознавство 01.07.2026 

7.03040101 Правознавство 

(перепідготовка) 

01.07.2026 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

7.03050301 Міжнародна економіка 01.07.2025 

7.03050301 Міжнародна економіка 

(перепідготовка) 

01.07.2025 

7.03050401 Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності) 

01.07.2025 

7.03050401 Економіка підприємства (за видами 

економічної діяльності) 

(перепідготовка ) 

01.07.2025 

7.03050701 Маркетинг 

(перепідготовка) 

01.07.2024 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 

01.07.2025 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) (перепідготовка) 

01.07.2025 

0501 

Інформатика та 

обчислювальна 

техніка 

6.050101 Комп’ютерні науки 01.07.2021 

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний економіко-гуманітарний університет  

імені академіка Степана Дем’янчука» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Рівненської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16081050002000730 від 17.04.2006) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0303 Журналістика 

та інформація 

6.030301 Журналістика 01.07.2018 
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Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0304 Право 
6.030401 Правознавство 01.07.2019 

7.03040101 Правознавство 01.07.2019 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10741450000042572 від 06.06.2012) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0305 
Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2026 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими 

програмами) 

01.07.2026 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

7.03050901 Облік і аудит 01.07.2026 

 

Вищий навчальний заклад 

«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом черкаської міської ради,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10261070061002105 від 27.03.2012) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Встановити 

строк дії 

сертифіката 

0203 
Гуманітарні 

науки 

6.020303 Філологія 01.07.2025 

 

5. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відкласти  акредитацію за напрямами підготовки (спеціальностями): 

 

Первинна акредитація 
 

Державна форма власності 

Магістри 

 

Бердянський державний педагогічний університет 

 

 0305 Економіка та підприємництво         

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)         
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Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка         

 8.05010203 Спеціалізовані комп’ютерні системи         

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 

 1801 Специфічні категорії         

 8.18010013 Управління проектами         

 8.18010019 Медіа-комунікації         

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)         

 8.18010021 Педагогіка вищої школи         

 

 

6. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відмовити в акредитації: 

 

Приватне акціонерне товариство 

«Вищий навчальний заклад Київський славістичний університет» 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії № 

10701070036021593 від 18.03.2016) 

     

 0203 Гуманітарні науки   

 6.020303 Філологія   

 1401 Сфера обслуговування   

 6.140103 Туризм   

 

Приватний вищий навчальний заклад 

Університет новітніх технологій 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Київ, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10701070017003764 від 10.11.2014) 

     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка   

 6.050101 Комп’ютерні науки   

 7.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)   

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Кременчуцький університет економіки, інформаційних технологій і управління» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15853330024000185 від 10.01.2013) 

     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка   

 8.05010101 Інформаційні управляючі системи та технології (за галузями)   
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7. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в акредитації за спеціальностями: 

 

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет» 

 

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка              

 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі              

 

Національна металургійна академія України 

 

 1801 Специфічні категорії         

 8.18010013 Управління проектами         

 8.18010018 Адміністративний менеджмент         

 

 

8. За результатами обговорення на засіданні Акредитаційної комісії продовжити 

строк дії сертифікатів про акредитацію напрямів підготовки та спеціальностей до 

30 листопада 2016 року тим навчальним закладам, заяви про акредитацію та акредитаційні 

справи яких подані на розгляд Акредитаційної комісії до 01 липня 2016 року включно. 

 

 

 

 

 

Голова Акредитаційної комісії, 

Міністр освіти і науки  

  

Л. М. Гриневич 

 

 

Секретар Акредитаційної комісії   О. О. Смирнов 

 


