
34332245

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050201 Інформаційна діяльність 

підприємства

30 0 0 Рішення АКУ від 27 червня 

2013 року, протокол 

№105(наказ МОНУ від 

01.07.2013 р. № 2494-л)

2 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050401 Економіка підприємства 25 25 0 Рішення АКУ від 27 червня 

2013 року, протокол 

№105(наказ МОНУ від 

01.07.2013 р. № 2494-л)

3 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050702 Комерційна діяльність 30 20 0 рішення ДАК від 24 червня 

2010р.,протокол №84 (Наказ 

Міністерства освіти і науки 

України від 14.07.2010р. 

№1850-Л);

4 0305 Економіка та 

підприємництво

5.03050901 Бухгалтерський облік 25 25 0 Рішення АКУ від 27 червня 

2013 року, протокол 

№105(наказ МОНУ від 

01.07.2013 р. № 2494-л)

5 0505 Машинобудування та 

матеріалообробка

5.05050403 Контроль якості металів і зварних 

з'єднань

30 25 0 рішення ДАК від 25 травня  

2012р.,протокол №96 (Наказ 

Міністерства освіти і 

науки,молоді та спорту 

України від 01.06.2012р. 

№2117-Л);

6 0701 Транспорт і 

транспортна 

інфраструктура

5.07010602 Обслуговування та ремонт 

автомобілів і двигунів

40 30 0 Рішення ДАКУ від 25 травня  

2012 року, протокол 

№96(наказ 

МОНмолодьспорту України 

від 01.06.2012р.,№2117-л)

7 Рішення ДАКУ від 25 травня  

2011 року, протокол №87

№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Код  

спеціальності 
Назва спеціальності Підстава 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки

051 Економіка Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565

2 07 Управління та 

адміністрування

071 Облік і оподаткування 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

30

120Підвищення кваліфікації фахівців з питань радіаційної безпеки при роботах з джерелами 

іонізуючого випромінювання промислового та наукового призначення                                             

Всього на рік

50

50

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

№ з/п Шифр галузі 

знань

Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду освітньої 

послуги

Найменування напряму 

підготовки, спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління»

Ідентифікаційний 

код: 

Місцезнаходження 

юридичної особи:   

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол 

АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної 

спеціальності)

Підготовка молодших спеціалістів  (постанова Кабінету Міністрів України №839 від 20.06.2007р.)

 Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів                                                                                                                                                      

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, 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»  і 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 (далі – наказ № 1565) *

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!

Підготовка молодших спеціалістів

Ліцензований обсяг

61105, м. Харків, вул. Киргизька, б. 15



4 27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт Наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565

Місце провадження освітньої діяльності:

найменування юридичної особи

адреса м.Харків, вул. Киргизька,15

рішення ДАК від 4 липня 2001р., протокол № 34, 

рішення ДАК від 9 липня 2002р., протокол № 40,наказ МОН від18.07.2002 р., № 414);

рішення ДАК від 24 грудня 2002р.,протокол №42 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 10.01.2003р. №13);

рішення ДАК від 8 квітня 2003 р.,протокол №44 (наказ Міністретсва освіти і науки України23.04.2003р. №252

рішення ДАК від 10 червня 2003р.,протокол №45 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003р. №401);

рішення ДАК від 15 липня 2003р.,протокол №46 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 17.07.2003р. №480);

рішення ДАК від 22 червня 2004р.,протокол №51 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2004р. №558);

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

рішення ДАК від 22 червня 2006р.,протокол №61 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006р. №2043-Л);

рішення ДАК від 26 грудня 2006р.,протокол №64 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2007р. №29-Л);

рішення ДАК від 20 травня 2008р.,протокол №71 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 28.05.2008р. №1824-Л);

рішення ДАК від 01 липня 2008р.,протокол №72 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008р. №2180-Л);

рішення ДАК від 24 червня 2010р.,протокол №84 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010р. №1850-Л);

рішення ДАК від 10 березня 2011р.,протокол №86 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 31.03.2011р. №764-Л);

рішення ДАК від 25 травня 2011р.,протокол №87 (Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.06.2011р. №2128-Л);

рішення ДАК від 24 листопада 2011р.,протокол №91 (Наказ Міністерства освіти і науки,молоді та спорту України від 29.11.2011р. №2951-Л);

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

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

Наказ МОН від 20.02.2018 № 133-л "Про переоформлення ліцензій"

70

Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління»

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

2016, 2017 роках):


