
Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ 
на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 

другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях
вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського

2. Мукачівський кооперативний торговельно-економічний коледж

3. Глухівськии національний педагогічний університет імені Олександра 
Довженка

4. Сумський національний аграрний університет

5. Київський національний університет будівництва і архітектури



11ро розширений провадження освітньої діильносі і 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статі і 15 Закону України «1 Іро ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Заночаткування освітньої діяльності 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) у 
галузі знань 01 Освіта/І Іедагогіка за початковим рівнем (короткий цикл) вищої 
освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
215

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2458/0/10.1 19

дата 15.08.2019

1 Іайменування юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

Ьарський гуманітарно-педагогічний коледж
імені Михайла Грушевського
02904160

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти 014 Середня 
освіта (Музичне мистецтво) у галузі знань 
01 Освіта/І Іедагогіка

Ліцензований обсяг 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування освітньої діяльності 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво) 
у галузі знань 01 Освіта/1 Іедагогіка за початковим рівнем (короткий цикл) вищої 
освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
216

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2457/0/10.1 -  19

дата 15.08.2019

1 Іайменування юридичної особи Барський гуманітарно-педагогічний коледж 
імені Михайла Грушевського

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02904160

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

Підготовка фахівців за початковим рівнем 
(короткий цикл) вищої освіти 014 Середня 
освіта (Образотворче мистецтво) у галузі знань 
01 Освіта/1 Іедагогіка

Ліцензований обсяг' 60 осіб (з урахуванням строків навчання)



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти __
Започаткування освітньої діяльності зі спеціальності 076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність у галузі знань 07 Управління та адміністрування за 
початковим рівнем (коротким циклом) вищої освіти __________________________

Вих. № заяви юридичної 
117

дата 31.07.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2479/0/10.1-19

дата 16.08.2019

Найменування юридичної особи Мукачівський кооперативний торговельно- 
економічний коледж

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01788208

Найменування відокремленого 
структурного підрозділу 
юридичної особи
Ідентифікаційний код 
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи
Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою у 
заяві

підготовка фахівців зі спеціальності 076 
Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 
за початковим рівнем (коротким циклом) вищої 
освіти

Ліцензований обсяг 90 осіб (з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня 
освіта (Інформатика) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1392

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2468/0/10.1-19

дата 15.08.2019

1 Іайменування юридичної особи Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка фахівців за першим (бакалаврським) 
рівнем вищої освіти за спеціальністю 
014 Середня освіта (Інформатика) у галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка

Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -100 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері
вищої ос вії и

Започаткування провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства за
спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія на першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія

Вих. № заяви юридичної 
особи 2732

дата 07.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2404/0/10.1-19

дата 09.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Сумський національний аграрний університет

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка фахівців за спеціальністю 162 
Біотехнології та біоінженерія на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти галузі знань 
16 Хімічна та біоінженерія з можливістю 
здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства.

Ліцензований обсяг 140 осіб (з урахуванням строків навчання) за 
першим (бакалаврським) рівнем



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої осві ти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткувати провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців 
та осіб без громадянства за спеціальністю 073 Менеджмент у галузі знань 07 
Управління та адміністрування за другим (магістерським) та третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1391

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2464/0/10.1-19

дата 15.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
спеціальністю 073 Менеджмент у галузі знань 
07 Управління та адміністрування за другим 
(магістерським) та третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за другим (магістерським) рівнем -50 осіб (з 
урахуванням строків навчання) 
третім (освітньо-науковим) рівнем - 4 0  осіб 
(з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої о с в іт

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) у 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1393

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2462/0/10.1-19

дата 15.08.2019

Найменування 
юридичної особи

Глухівський національний педагогічний університет 
імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Фізична культура) 
у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -  400 осіб (з 
урахуванням строків навчання) 
другим (маї істерським) рівнем -  60 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткуваиия провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) у галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1399

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2465/0/10.1-19

дата 15.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид осві тньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Математика) у 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим 
(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти

Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -  120 осіб 
(з урахуванням строків навчання) 
за другим (магістерським) рівнем -  50 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



у сфері вищої освіти
(відповідно до етап і 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з мстою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і література 
(англійська)) у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1 398
Вх. № заяви юридичної особи 
2467/0/10.1-19

дата 14.08.2019 

дата 15.08.2019

Найменування юридичної особи Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

підготовка іноземців га осіб без громадянства за 
спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська)) у галузі знань 01 
Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -  280 осіб 
(з урахуванням строків навчання) 
другим (магістерським) рівнем -  50 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



Ш и

Про розширення провадження освітньої діяльності ліпензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 013 Початкова освіта у галузі знань 
01 Освіта/1 Іедагогіка за першим (бакалаврським) та третім (освітньо-науковим) 
рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної 
особи 1394

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2466/0/10.1-19

дата 1 5.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною 
особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без громадянства за 
спеціальністю 013 Початкова освіта у галузі знань 
01 Освіта/Педагогіка за першим (бакалаврським) та 
третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -  800 осіб 
(з урахуванням строків навчання) 
третім (освітньо-науковим рівнем) — 40 осіб 
(з урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до етапі 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Запонагкування провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та 
осіб без громадянства за спеціальністю 012 Дошкільна освіта у галузі знань 01 
Освіта/І Іедагогіка за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
1397

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2463/0/10.1-19

дата 15.08.2019

І Іайменування юридичної особи Г'лухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, підготовка іноземців та осіб без громадянства за
зазначений юридичною особою спеціальністю 012 Дошкільна освіта у галузі
у заяві знань 01 Освіга/1 Іедагогіка за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Ліцензований обсяг за першим (бакалаврським) рівнем -  800 осіб (з 

урахуванням строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

_________ Вид про в адження освітньої діяльно сті у сфері вищої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань галузі знань 02 Культура і 
мистецтво за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти____________________

Вих. № 02-1.9/888 дата 12.08.2019
Вх. №2445/0/10.1-19 дата 13.08.2019
Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет будівництва 
і архітектури

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070909

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

Започаткування освітньої діяльності з метою 
підготовки іноземців га осіб без громадянства
за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань галузі 
знань 02 Культура і мистецтво за третім (освітньо- 
науковим) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 40 осіб (з урахуванням строків навчання) за третім 
(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

_________ Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти_________
Збільшення ліцензованого обсягу та започаткування освітньої діяльності з метою 
підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 022 Дизайн галузі 
знань галузі знань 02 Культура і мистецтво за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Вих.№ 02-1.9/887 дата 12.08.2019
Вх. №2444/0/10.1-19 дата 13.08.2019
Найменування юридичної 
особи

Київський національний університет будівництва 
і архітектури

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02070909

Вид освітньої діяльності, 
зазначений юридичною особою 
у заяві

Збільшення ліцензованого обсягу та 
започаткування освітньої діяльності з метою 
підготовки іноземців та осіб без громадянства
за спеціальністю 022 Дизайн галузі знань галузі 
знань 02 Культура і мистецтво за першим 
(бакалаврським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг 600 осіб (з 400 до 600 з урахуванням строків 
навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)
Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 013 Початкова освіта у галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)
Вих. № заяви юридичної 
особи 1395

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної 
особи 2470/0/10.1 -  19

дата 15.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві

Підготовка фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 013 Початкова 
освіта у галузі знань 01 Освіта/Педагогіка (з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та 
осіб без громадянства)

Ліцензований обсяг збільшення з 75 осіб до 170 осіб (з урахуванням 
строків навчання)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю 012 Дошкільна освіта у галузі 
знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти (з 
можливістю здійснювати підготовку іноземців та осіб без громадянства)
Вих. № заяви юридичної особи 
1395

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2469/0/10.1 -  19

дата 15.08.2019

Найменування юридичної 
особи

Глухівський національний педагогічний 
університет імені Олександра Довженка

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

02125527

Вид освітньої діяльності, 
рівень вищої освіти, 
найменування спеціальності, 
зазначені юридичною особою 
у заяві

Підготовка фахівців за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти зі спеціальності 
012 Дошкільна освіта у галузі знань 
01 Освіта/ГІедагогіка (з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та осіб без громадянства)

Ліцензований обсяг збільшення з 75 осіб до 170 осіб (з урахуванням 
строків навчання)



Додаток •_ '
до наказу Міністерства освіти^ науки 
України 2019 р. №

вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) з 
метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 201 
Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи
2730

Дата 07.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2402/0/10.1-19

Дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 201 
Агрономія галузі знань 20 Аграрні науки та 
продовольство за другим (магістерським) 
рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг Збільшення ліцензованого обсягу з 240 до
300 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
вищої освіти

(відповідно д о  статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Розширення провадження освітньої діяльності (збільшення ліцензованого обсягу) з 
метою підготовки іноземців та осіб без громадянства за спеціальністю 101 
Екологія галузі знань 10 Природничі науки за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

Вих. № заяви юридичної особи
2701

Дата 07.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2403/0/10.1-19

Дата 09.08.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

04718013

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка іноземців та осіб без 
громадянства за спеціальністю 101 Екологія 
галузі знань 10 Природничі науки за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Ліцензований обсяг Збільшення ліцензованого обсягу з 30 до
100 осіб (з урахуванням строків навчання) 
за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти

і



для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» )

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою______________________
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Мова і 
література (німецька)) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка - підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів освіти та установ________________

Вих. № заяви юридичної особи 162 Дата 09.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2461/0/10.1-19

Дата 15.08.2019

Найменування юридичної особи Житомирський державний університет 
імені Івана Франка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125208

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Мова і література (німецька))

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



для осіб з вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» )

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері післядипломної 
______________________ освіти для осіб з вищою освітою_______________ ________
започаткування освітньої діяльності за спеціальністю 014 Середня освіта (Хімія) 
галузі знань 01 Освіта/Педагогіка - підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ_________________________________________

Вих. № заяви юридичної особи 170 Дата 15.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи
2460/0/10.1-19

Дата 15.08.2019

Найменування юридичної особи Житомирський державний університет 
імені Івана Франка

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125208

Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників закладів освіти та установ 
за спеціальністю 014 Середня освіта 
(Хімія)

Ліцензований обсяг 25 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Перелік ліцензіатів,
яким розширено провадження освітньої діяльності 

у  сфері професійної (професійно-технічної) ОСВІТИ

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти 
«Харківське вище професійне училище швейного виробництва та 
побуту»

2. Державний професіино-технічнии навчальний заклад «Сумський центр 
професійно-технічної освіти»



Додаток к - Р
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /і* 2019 р. № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) 
___________________________________ освіти__________________________________
Започаткування освітньої діяльності за професіями 7433 Кравець, 7435 Закрійник

В их. № заяви юридичної особи 
349

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2474/0/10.1-19

дата 16.08.2019

Найменування юридичної особи Державний заклад професійної (професійно- 
технічної) освіти «Харківське вище професійне 
училище швейного виробництва та побуту»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

42328668

Вид підготовки, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

первинна професійна підготовка за професією 
7433 Кравець
первинна професійна підготовка за професією 
7435 Закрійник

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Класифікатором 

професій 
ДК 003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид
професійної
підготовки

Ліцензований
обсяг
(осіб)

Рівень 
професійної 
(професійно- 

технічної) освіти

7433 Кравець
первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)

7435 Закрійник
первинна
професійна
підготовка

60 другий
(базовий)



Про розширення провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 269 дата 12.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 
2477/0/10.1-19

дата 16.08.2019

Найменування юридичної особи Державний професійно- технічний 
навчальний заклад «Сумський центр 
професійно-технічної освіти»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02547406

Вид підготовки, код та найменування 
професії, зазначені в заяві

Первинна професійна підготовка за 
професією 8322 Водій автотранспортних 
засобів (категорія «В»)
Професійно-технічне навчання, 
перепідготовка за професією 8322 Водій 
автотранспортних засобів (категорія «В»)

Започаткування освітньої діяльності за професією:

Код згідно 3 
Національним 
класифікаторо 

м професій 
ДК 003:2010

Найменування професії 
(групи, підкласу, класу, 

класифікаційного 
угруповання)

Вид ОСВІТНЬОЇ 
діяльності

Ліцензований 
обсяг(осіб)

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

8322

Водій
автотранспортних

засобів
(категорія «В»)

Первинна
професійна
підготовка

30 осіб Другий
(базовий)

8322

Водій
автотранспортних

засобів
(категорія «В»)

Професійно-
технічне
навчання,

перепідготовка

30 осіб Перший
(початковий)



Перелік ліцензіатів,
яким оформлено ліцензії на провадження 

освітньої діяльності у сфері фахової передвищої ОСВІТИ

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Державний навчальний заклад «Катюжанське вище професійне 
училище»

2. Державний навчальний заклад «Одеське вище професійне училище 
морського туристичного сервісу»



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 353 дата 12.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи

2624/0/10-19
дата 15.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад 
«Катюжанське вище професійне 
училище»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02544603

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Г алузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1 18 Виробництво 

та технології
181 Харчові

технології
ЗО

2
20

Аграрні науки 
та

продовольство
208 Агроінженерія

зо



Оформлення ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері
фахової передвищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділу XIV Прикінцевих та перехідних 

положень Закону України «Про фахову передвищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 277 дата 14.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи

2656/0/10-19
дата 19.08.2019

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Одеське 
вище професійне училище морського 
туристичного сервісу»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02546476

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Галузь знань Код
спеціальності

Найменування
спеціальності

Ліцензований 
обсяг, осіб 
(на одному 
курсі (році 
навчання)

Підготовка фахового молодшого бакалавра
1. 18 Виробництво 

та технології
181 Харчові

технології
90



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю)

2. Харківський національний автомобільно-дорожній університет

3. Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. 
Сковороди

4. Білоцерківський національний аграрний університет

5.
Київський національний торговельно-економічний університет для 
Харківського торговельно-економічного інституту Київського 
національного торговельно-економічного університету

6. Сумський національний аграрний університет

7. Одеська державна академія будівництва та архітектури

8. Львівський торговельно-економічний університет



Про звуження провадження освітньої діяльпоеті ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
48

дата 12.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2208/0/10-19

дата 19.06.2019

Найменування юридичної особи Вищий навчальний заклад 
«Східноєвропейський університет 
економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю)

Ідентифікаційний код юридичної особи 14204539

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Припинення провадження частини освітньої діяльності за с п е ц і а л ь н о с т я м и

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н.)

Підготовка спеціалістів
0201 Культура 7.02010501 Документознавство 

та інформаційна діяльність
70/70 0/0

0202 Мистецтво 7.02020701 Дизайн (за видами) 25/0 0/0
0304 Право 7.03040101 Правознавство 55/55 0/0
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050201 Економічна 
кібернетика

25/25 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (За видами 
економічної діяльності)

45/45 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 50/60 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)

30/30 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 75/75 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування 
(За видами економічної 
діяльності)

75/125 0/0

Перепідготовка спеціалістів
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (За видами 
економічної діяльності)

0/20 0/0



0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 0/10 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими програмами)

0/10 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 0/50 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування 
(За видами економічної 
діяльності)

0/50 0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері вищої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
1839/23

дата 12.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2201/0/10-19

дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Харківський національний автомобільно- 
дорожній університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071168

• •• • • і • •• •Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері В И Щ О Ї О С В ІТ И

Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями

1 Цифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий

(д.ф.н./з.ф.н.)
Після звуження 
(д.ф.н./з.ф.н.)

Підготовка спеціалістів
0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта. 

Транспорт
20/0 0/0

0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта. 
Метрологія, стандартизація та 
сертифікація

25/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050301 Міжнародна економіка 40/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

100/90 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 20/20 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)

75/75 0/0

0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона 
навколишнього середовища

70/70 0/0

0502 Автоматика та 
управління

7.05020103 Комп'ютерні системи 
управління рухомими об'єктами 
(за видами транспорту)

15/0 0/0

0502 Автоматика та 
управління

7.05020201 Автоматизоване 
управління технологічними 
процесами

25/40 0/0

0502 Автоматика та 
управління

7.05020203 Автоматика та 
автоматизація на транспорті (за 
видами транспорту)

10/0 0/0



0505
Машинобудування та 
матері алообробка

7.05050304 Двигуни 
внутрішнього згорання

35/20 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріал ообробка

7.05050305 Колісні та гусеничні 
транспортні засоби

35/20 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050308 Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, меліоративні 
машини і обладнання

100/110 0/0

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

7.05070202 Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів

40/30 0/0

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

7.05100101 Метрологія та 
вимірювальна техніка

15/0 0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010105 Автомобільні дороги і 
аеродроми

105/105 0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010106 Мости і транспортні 
тунелі

20/20 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010101 Транспортні системи 
(за видами транспорту)

45/45 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010102 Організація 
перевезень управління на 
транспорті (автомобільний)

160/235 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010104 Організація і 
регулювання дорожнього руху

80/90 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

175/175 0/0

Підготовка магістрів
0101 Педагогічна освіта 8.01010014 Професійна освіта. 

Транспорт
7/0 0/0

0101 Педагогічна освіта 8.01010401 Професійна освіта. 
Метрологія, стандартизація та 
сертифікація

7/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050301 Міжнародна економіка 10/0 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

25/15 0/0

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і аудит 20/20 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)

25/15 0/0

0401 Природничі науки 8.04010601 Екологія та охорона 
навколишнього середовища

10/5 0/0

0502 Автоматика та 
управління

8.05020201 Автоматизоване 
управління технологічними 
процесами

25/0 0/0



0502 Автоматика та 
управління

8.05020203 Автоматика та 
автоматизація на транспорті (за 
видами транспорту)

15/0 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріал ообробка

8.05050304 Двигуни внутрішнього 
згорання

5/5 0/0

0505
Машинобудування га 
матеріалообробка

8.05050305 Колісні та гусеничні 
транспортні засоби

5/5 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

8.05050308 Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, меліоративні 
машини і обладнання

40/20 0/0

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

8.05070202 Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів

5/5 0/0

0510 Метрологія, 
вимірювальна техніка 
та інформаційно- 
вимірювальні 
технології

8.05100101 Метрологія та 
вимірювальна техніка

10/0 0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

8.06010105 Автомобільні дороги і 
аеродроми

35/35 0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

8.06010106 Мости і транспортні 
тунелі

5/5 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010101 Транспортні системи 
(за видами транспорту)

5/5 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010102 Організація перевезень 
управління на транспорті 
(автомобільний)

40/15 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010104 Організація і 
регулювання дорожнього руху

20/5 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

8.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

25/25 0/0

Перепідготовка спеціалістів
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

25/25 0/0

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за 
видами економічної діяльності)

10/10 0/0

0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія, охорона 
навколишнього середовища

8/8 0/0

0502 Автоматика та 
управління

7.05020201 Автоматизоване 
управління технологічними 
процесами

10/10 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050304 Двигуни внутрішнього 
згорання

8/8 0/0

0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050305 Колісні та гусеничні 
транспортні засоби

7/7 0/0



0505
Машинобудування та 
матеріалообробка

7.05050308 Підйомно-транспортні, 
будівельні, дорожні, меліоративні 
машини і обладнання

10/10 0/0

0507 Електротехніка та 
електромеханіка

7.05070202 Електричні системи і 
комплекси транспортних засобів

7/7 0/0

0601 будівництво та 
архітектура

7.06010105 Автомобільні дороги і 
аеродроми

30/30 0/0

0601 Будівництво та 
архітектура

7.06010106 Мости і транспортні 
тунелі

10/10 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010101 Транспортні системи 
(за видами транспорту)

4/4 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010102 Організація перевезень 
управління на транспорті 
(автомобільний)

7/7 0/0

0701 Транспорт і
транспортна
інфраструктура

7.07010104 Організація і 
регулювання дорожнього руху

4/4 0/0

0701 Транспорт і
■транспортна
інфраструктура

7.07010601 Автомобілі та 
автомобільне господарство

15/15 0/0

Шифр та
найменування галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Існуючий Після звуження

Підготовка спеціалістів
01 Освіта 015 Професійна освіта 

(Метрологія, стандартизація та 
сертифікація)

25 0

01 Освіта 015 Професійна освіта (Транспорт) 20 0
05 Соціальні та 
поведінкові науки

051 Економіка 95 0

05 Соціальні та 
поведінкові науки

056 Міжнародні економічні 
відносини

40 0

07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 40 0

07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 170 0

07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

145 0

10 Природничі науки 101 Екологія 156 0
12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

15 0

13 Механічна інженерія 133 Еалузеве машинобудування 299 0
14 Електрична 
інженерія

141 Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

84 0

14 Електрична 
інженерія

142 Енергетичне 
машинобудування

71 0

15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
коми ютерно-інтегровані 
технології

95 0



15 Автоматизація та 
приладобудування

152 Метрологія та інформаційно- 
вимірювальна техніка

15 0

19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та цивільна 
інженерія

330 0

27 Транспорт 274 Автомобільний транспорт 380 0
27 Транспорт 275 Транспортні технології (на 

автомобільному транспорті)
685 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 01/10-649 дата 07.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2635/0/10-19 дата 16.08.2019
Найменування юридичної особи Харківський національний 

педагогічний університет імені Г. С. 
Сковороди

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125585
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення провадження частини освітньої діяльності за спеціальностями:

№
з/п

Ш ифр і назва 
галузі знань

Код і найменування  
спеціальності

Л іцензований
обсяг

Встановити

Підготовка бакалаврів

1 01
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта (Мова і 
література (англійська))
(з можливістю здійснювати 
підготовку іноземців та 
осіб без громадянства)

1000
(з урахуванням 

строків 
навчання)

800 (з
урахуванням

строків
навчання)

2 01
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Математика) (з 
можливістю підготовки 
іноземців та осіб без 
громадянства)

320
(з урахуванням 

строків 
навчання)

200 (з
урахуванням

строків
навчання)

3 01
Освіта/Педагогіка

014 Середня освіта 
(Фізика) 50 зо



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 01-12/567 дата 19.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2655/0/10-19 дата 19.08.2019
Найменування юридичної особи Білоцерківський національний 

аграрний університет
Ідентифікаційний код юридичної особи 00493712

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
1. Припинення провадження частини освітньої діяльності:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 

спеціальності

Ліцензований обсяг 
осіб

(за ліцензією) 
Денна/заочна/ 

вечірня 
форма

Встановити 
ліцензований 
обсяг, осіб 

Денна/заочна/ 
вечірня 
форма

Підготовка спеціалістів
1.

0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства (за 

видами економічної 
діяльності)

40/40/0 0/0/0

2.
0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і 
кредит (за 

спеціалізованими 
програмами)

40/40/0 0/0/0

3. 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і 
аудит 40/40/0 0/0/0

4.
0306 Менеджмент і 

адміністрування

7.03060104
Менеджмент

зовнішньоекономічної
діяльності

60/60/0 0/0/0

5.

0306 Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 
Менеджмент 
організацій і 

адміністрування (за 
видами економічної 

діяльності)

60/60/0 0/0/0

6.
0401 Природничі 

науки

7.04010601 Екологія та 
охорона 

навколишнього 
середовища

50/50/0 0/0/0



7. 0901 Сільське 
господарство і 

лісництво
7.09010101 Агрономія 100/145/0 0/0/0

8.
0901 Сільське 
господарство і 

лісництво

7.09010201 Технології 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва

100/145/0 0/0/0

9. 0901 Сільське 
господарство і 

лісництво

7.09010303 Садово- 
паркове господарство 30/0/0 0/0/0

10. 0902 Рибне 
господарство та 

аквакультура

7.09020101 Водні 
біоресурси 50/50/0 0/0/0

11.
1101 Ветеринарія

7.1 1010101
Ветеринарна медицина 

(за видами)
150/0/0 0/0/0

Підготовка магістрів
12.

0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за 

видами економічної 
діяльності)

10/10/0 0/0/0

13.
0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050801 Фінанси і 
кредит (за 

спеціалізованими 
програмами)

10/10/0 0/0/0

14. 0305 Економіка та 
підприємництво

8.03050901 Облік і 
аудит 10/10/0 0/0/0

15.
0306 Менеджмент і 

адміністрування

8.03060104
Менеджмент

зовнішньоекономічної
діяльності

15/15/0 0/0/0

16.

0306 Менеджмент і 
адміністрування

8.03060101 
Менеджмент 
організацій і 

адміністрування (за 
видами економічної 

діяльності)

15/15/0 0/0/0

17.
0401 Природничі 

науки

8.04010601 Екологія та 
охорона 

навколишнього 
середовища

25/0/0 0/0/0
1

1



18. 0901 Сільське 
господарство і 

лісництво
8.09010101 Агрономія 50/5/0 о/о/о

19.
0901 Сільське 
господарство і 

лісництво

8.09010105 Селекція і 
генетика

сільськогосподарських
культур

25/0/0 0/0/0

20. 0901 Сільське 
господарство і 

лісництво

8.09010201 Технології 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва

50/15/0 0/0/0

21. 0901 Сільське 
господарство і 

лісництво

8.09010202 Годівля 
тварин і технологія 

кормів
25/0/0 0/0/0

22. 0902 Рибне 
господарство та 

аквакультура

8.09010203 Розведення 
та селекція тварин 15/0/0 0/0/0

23. 0902 Рибне 
господарство та 

аквакультура

8.09010204
Птахівництво 10/0/0 0/0/0

24.
1101 Ветеринарія

8.1 1010101
Ветеринарна медицина 

(за видами)
100/0/0 0/0/0

25.

1101 Ветеринарія

8.11010102
Ветеринарно-санітарна 

експертиза, якість та 
безпека продукції 

тваринництва

25/0/0 0/0/0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 1440/105 дата 19.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2227/0/10-19 дата 21.06.2019

Найменування юридичної особи Київський національний
торговельно-економічний
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01566117
Найменування ВСП юридичної особи Харківський торговельно- 

економічний інститут Київського 
національного торговельно- 
економічного університету

Ідентифікаційний код ВСП юридичної особи 33297907
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Припинення частини провадження освітньої діяльності за 
спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

деннаУзаочна/вечірня 
форми навчання

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

1 2 "> 4 5
Підготовка спеціалістів:

1. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03050401 Економіка 
підприємства(за видами 
економічної діяльності)

18/18/0 0/0/0

2. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 25/25/0 0/0/0

л 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03050801 Фінанси і 
кредит (за 
спеціалізованими 
програмами)

15/10/0 0/0/0

4. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 25/25/0 0/0/0



5. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03051001 Товарознавство 
і комерційна діяльність

15/15/0 0/0/0

6. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03051002 Товарознавство 
та експертиза в митній 
справі

15/20/0 0/0/0

7. 0306
Менеджмент і 
адміністрування

7.03060101 Менеджмент 
організацій і
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

40/40/0 0/0/0

8. 0517 Харчова 
промисловість та 
переробка 
сільськогосподар 
ської продукції

7.051701 13 Технології в 
ресторанному господарстві

35/40/0 0/0/0

9. 0401 Сфера 
обслуговування

7.14010101 Готельна і 
ресторанна справа

15/30/0 0/0/0
___________________—і

10. 0401 Сфера 
обслуговування

7.14010301 
Туризмознавство 
(туристична діяльність)

15/20/0 0/0/0

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

1 2 з 4 5
Підготовка спеціалістів:

1. 05 Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка 36 0

2. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 50
0  !

J . 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

25 0

4. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 80 0

5. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 50 0

6 . 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

65 0

7. 18 Виробництво 
та технології

181 Харчові технології 75 0

8. 24 Сфера 
обслуговування

241 Готельно-ресторанна 
справа

45 0

9. 24 Сфера 
обслуговування

242 Туризм 35 0

і;



Додаток £. £
до наказу Міністерства освіти і науки 
України відріс 2019 р. № у У з

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 2729 дата 07.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2613/0/10-19 дата 13.08.2019

Найменування юридичної особи Сумський національний аграрний 
університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 04718013
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

1 2 *5 4 5

Підготовка бакалаврів:
1. 20 Аграрні науки та 

продовольство
201 Агрономія 600

(з урахуванням строків 
навчання)

480
(з урахуванням сір о к  і в 

навчання)

2. 20 Аграрні науки та 
продовольство

202 Захист і карантин 
рослин

60 35



Г 1
Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і на^ки 
України відХ^ О і  2019 р. № 9 £ / ' 4 *

Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 02-691 дата 07.06.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2200/0/10-19 дата 18.06.2019

Найменування юридичної особи Одеська державна академія 
будівництва та архітектури

Ідентифікаційний код юридичної особи 02071033
ті • •• • • і • •Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Припинення частини провадження освітньої діяльності за 
спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

1 2 3 4 5
Підготовка спеціалістів:

1. 0202 Мистецтво 7.02020501 Образотворче 
мистецтво (за видами)

25/0/0 0/0/0

2. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03050701 Маркетинг 5/5/0 0/0/0

3. 0305 Економіка 
та
підприємництво

7.03060101 Менеджмент 
організацій і
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

5/5/0 0/0/0

4. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010102 Гідротехнічне 
будівництво

10/10/0 0/0/0

5. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010103 Міське 
будівництво та 
господарство

60/75/0 0/0/0

6. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010104 Технології 
будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

0/15/0 0/0/0

7. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010105 Автомобільні 
дороги і аеродроми

10/10/0 0/0/0

8. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010106 Мости і 
транспортні тунелі

5/5/0 0/0/0



9. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010107
Теплогазопостачання і 
вентиляція

15/15/0 0/0/0

10. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010108 
Водопостачання та 
водовідведення

10/10/0 0/0/0

11. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010201 Архітектура 
будівель і споруд

30/0 /0 0/0/0

12. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010202
Містобудування

25/0 /0 0/0/0

13. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010203 Дизайн 
архітектурного середовища

25/0 /0 0/0/0

14. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010301 Гідромеліорацп 10/10/0 0/0/0

15. 0601 Будівництво 
та архітектура

7.06010302 Раціональне 
використання і охорони 
водних ресурсів

10/10/0 0/0/0

16. 0801 Геодезія та 
землеустрій

7.08010101 Геодезія 25/0 /0 0/0/0

17. 0801 Геодезія та 
землеустрій

7.08010103 Землеустрій та 
кадастр

50/25/0 0/0/0

П ідготовка магістрів:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

денна/заочна/вечірня 
форми навчання

1 2 3 4 5
1. 0202 Мистецтво 8.02020501 Образотворче 

мистецтво (за видами)
25/0/0 0/0/0

2. 0305 Економіка 
та
підприємництво

8.03050401 Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)

40/40/0 0/0/0

3. 0305 Економіка 
та
підприємництво

8.03050701 Маркетинг 25/25/0 0/0/0

4. 0305 Економіка 
та
підприємництво

8.03060101 Менеджмент 
організацій і
адміністрування (за видами 
економічної діяльності)

25/25/0 0/0/0

5. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010101 Промислове і 
цивільне будівництво

280 /215 /0 0/0/0

6. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010102 Гідротехнічне 
будівництво

50/50/0 0/0/0

7. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010103 Міське 
будівництво та 
господарство

75/75/0 0/0/0

8. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010104 Технології 
будівельних конструкцій, 
виробів і матеріалів

75/60/0 0/0/0

9. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010105 Автомобільні 
дороги і аеродроми

50/50/0 0/0/0



10. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010106 Мости і 
транспортні тунелі

25/25/0 0/0/0

11. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010107
Теплогазопостачання і 
вентиляція

100/100/0 0/0/0

12. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010108 
Водопостачання та 
водовідведення

50/50/0 0/0/0

13. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010201 Архітектура 
будівель і споруд

75/0/0 0/0/0

14. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010202
Містобудування

25/0/0 0/0/0

15. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010301 Гідромеліорація 50/50/0 0/0/0

16. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010302 Раціональне 
використання і охорона 
водних ресурсів

50/50/0 0/0/0

17. 0601
Будівництво та 
архітектура

8.06010303 
Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво

30/0/0 0/0/0

18. 0801 Геодезія та 
землеустрій

8.08010101 Геодезія 5/0/0 0/0/0

19. 0801 Геодезія та 
землеустрій

8.08010103 Землеустрій та 
кадастр

50/50/0 0/0/0

20. 1801 Специфічні 
категорії

8.18010013 Управління 
проектами

30/30/0 0/0/0

21. 0505
Машинобудуван 
ня та
матеріалооброб
ка

8.05050308 Підйомно- 
транспортні, дорожні, 
будівельні, меліоративні 
машини і обладнання

25/25/0 0/0/0

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

1 2 3 4 5
Підготовка спеціалістів:

1. 05 Культура і 
мистецтво

023 Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація

25 0

2. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

50 0

3. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 10 0

4. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 10 0



5. 19 Архітектура та 
будівництво

192 Будівництво та 
цивільна інженерія

350 0

6. 19 Архітектура та 
будівництво

191 Архітектура та 
містобудування

80 0

7. 19 Архітектура та 
будівництво

193 Геодезія та землеустрій 125 0



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 272/01-108 дата 15.05.2019

Вх. № заяви юридичної особи № 2218/0/10-19 дата 20.06.2019

Найменування юридичної особи Львівський торговельно- 
економічний університет

Ідентифікаційний код юридичної особи 01597980
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальностями:

№
з/п

Шифр і назва 
галузі знань

Код і найменування 
напряму підготовки, 
спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг 
(за ліцензією)

Встановити 
ліцензований обсяг

1 2 оJ 4 5
Підготовка бакалаврів:

1. 05 Соціальні та
поведінкові
науки

051 Економіка 130 45

2. 05 Соціальні та
поведінкові
науки

056 Міжнародні економічні 
відносини

115 60

Л . 06 Журналістика 061 Журналістика 60 40
4. 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування 235 80

5. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

275 80

6. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 160 60

7. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 180 60

8. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

425 225

9. 12 Інформаційні 
технології

122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

60 45

10. 18 Виробництво 
та технології

181 Харчові технології 100 60

11. 24 Сфера 
обслуговування

242 Туризм 100 60



12. 08 Право 081 Право 190 170
ІЗ. 12 Інформаційні 

технології
122 Комп’ютерні науки 60 45

14. 18 Виробництво 
та технології

183 Технології захисту 
навколишнього середови
ща

60 20

15. 29 Міжнародні 
відносини

292 Міжнародні економічн 
відносини

115 60

Підготовка магістрів:
і. 05 Соціальні та

поведінкові
науки

051 Економіка 65 зо

2. 07 Управління та 
адміністрування

071 Облік і оподаткування 160 60

3. 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

140 60

4. 07 Управління та 
адміністрування

073 Менеджмент 130 50

5. 07 Управління та 
адміністрування

075 Маркетинг 60 40

6. 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність

245 120

7. 08 Право 081 Право 80 60
8. 24 Сфера 

обслуговування
241 Готельно-ресторанна 
справа

70 40



Перелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної освіти)

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Вище професійне училище № 17 м. Генічеська Херсонської області

2. Професійно-технічне училище № 6



Про звуження провадження освітньої діяльності лінензіату у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви здобувана ліцензії 01-33/293 дата 06.08.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 2630/0/10-19 дата 15.08.2019
Найменування здобувана ліцензії Вище професійне училище № 17 

м. Генічеська Херсонської області
Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 02548143

Вид звуження освітньої діяльності у сфері професійної 
(професійно-технічної) освіти

Зменшення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 
пр о ф е с ій :__________________ ________________________________________________

Код
професії

Найменування
професії

Вид профе
сійної 
підго
товки

ЛІнеіІ
зован

ий
обсяг

Після звуження
Код

професії
Найменування

професії
7133
7132

7122

Штукатур
Лицювальник-

плиточник
Муляр

Первинна
професійна
підготовка

60

7133
7132

Штукатур
Лицювальник-

плиточник



Про звуження провадження освітньої діяльності ліцензіату у сфері професійної
(професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)

Вих. № заяви здобувана ліцензії 573 дата 07.08.2019
Вх. № заяви здобувана ліцензії 2631/0/10-19 дата 15.08.2019
Найменування здобувана ліцензії Професійно-технічне училище № 6
Ідентифікаційний код здобувана ліцензії 02541378

Вид звуження освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти
Звуження провадження освітньої діяльності
1. Припинення провадження частини освітньої діяльності підготовки фахівців з 

професій:

Код
професії

Найменування
професії

Вид
професійної 
підго говки

Ліцензо
ваний
обсяг

Після звуження
Код

професії
Найменування

професії

7212

Електрогазозварник 
Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах 

Контролер 
зварювальних робіт

Первинна
професійна
підготовка

зо 7212

Електрогазозварни
к

Електрозварник на 
автоматичних та 

напівавтоматичних 
машинах



ьС-

Перелік ліцензіатів,
яким відмовлено у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері ВИЩОЇ ОСВІТИ

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

2. Академія праці, соціальних відносин і туризму

3.
Приватний вищии навчальний заклад «Бориспільський інститут 
муніципального менеджменту при Міжрегіональній академії 
управління персоналом»



Додаток £. /
до наказу Міністерства освіти і науки 
У кр аїн і і в і 0$2 0 19 р . №  9XX " ̂

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності дінепзіату
у  С ( | ) е р і  в и щ о ї  о с в і т и

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів,
__________ ______  господарської д іяльності» (далі - Закон))

Вих. №  заяви юридичної  особи 09/1 2-844 дата 16.08.2019
Вх. У2 заяви юридичної  особи 
2484/0/10.1-19

дата 1 9.08.20 і 9

Найменування юридичної  особи 1 аврійський національний університет 
імені В. 1. Вєрпадського

Ідентифікаційний код ю ридичної  особи 02070967
Вид освітньої діяльності,  рівень вищої  
осві ти, код та найменування 
спеці а л ь н о ст і, за з н а четі і і о р 11 д  и ч н о ю 
особою у заяві

Підготовка фахівців за другим 
(маг істерським) рівнем вищ ої  освіти \ 
галузі знані, 22 Охорона з д о р ів / . і 
спеціальності 226 Фармація ,  промислова 
фармація
з .можливістю здійснювати підготовку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг  250 осіб (з урахуванням е р і
навчання)



Додаток и
до наказу Міністерства освіти і науки 
У к р аїі і и в \&Ш Ое 2019 р . №  9^^'' ̂

Підстави відмови у розширенні провадження осві тньої діяльності ліцензіа гл >
сфері вищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 
______  __ ■_ господарської діял ь н о сті» (далі - Закон)) _  __
Вих. jN l* заяви юридичної  особи 
09/12-845

' д а т а  16.08.2019

Вх. №  заяви ю ридичної  особи 
2485/0/10.1-19

дата 19.08.2019

Найменування ю ридичної  особи Та в р і й с ь к и їй і-і аці о 11 а л ь н и й у ї ї і ве р с 11 з е г 
імені В. 1. Всрнадського

їден ий )ікаційниіі код ю ридичної  особи 0207^967
Вид освітньої діяльності,  рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності,  зазначені юридичною 
особою у заяві

Підготовка фахівців за . \  
(магістерським) рівнем вищої о с в і т  у  

галузі знань 22 Охорона здоров 'я  зі 
спеціальності 222 Медицина з 
можливістю здійснювати І І І Д І  оговку 
іноземців та осіб без громадянства

Ліцензований обсяг 300 осіб і з  урахуванням с . | .  У  
навчання)



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
_________________________________ (далі - Закон)) _________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 01/02-224 Дата 15.08.2019
Вх. № заяви юридичної особи 2471/0/10.1-19 Дата 16.08.2019
Найменування юридичної особи Академія праці, соціальних 

відносин і туризму
Ідентифікаційний код юридичної особи 04641405
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

Започаткування підготовки 
фахівців на другому 
(магістерському) рівні вищої 
освіти зі спеціальності 242 
Туризм

Ліцензований обсяг 100 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності
ліцензіату у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» 
_________________________________ (далі - Закон)) _________________________________
Вих. № заяви юридичної особи 57 Дата 16.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 2483/0/10.1-19 Дата 19.08.2019
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний 

заклад «Бориспільський інститут 
муніципального менеджменту 
при Міжрегіональній академії 
управління персоналом»

Ідентифікаційний код юридичної особи 13734130
Вид освітньої діяльності, зазначений 
юридичною особою у заяві

підготовка фахівців зі 
спеціальності 281 Публічне 
управління та адміністрування 
галузі знань 28 Публічне 
управління та адміністрування на 
третьому (освітньо-науковому) 
рівні

Ліцензований обсяг 20 осіб (з урахуванням строків 
навчання)



Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Державній Каховській технічній школі у сфері професійної (професійно-

технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» (далі - Закон))

Вих. .\Д заяви юридичної особи 277 дата 06.08.2019
Вх. .N3 заяви юридичної особи 
2475/0/10.1-19

дата 16.08.2019

Найменування юридичної особи Державна Каховська технічна школа
Ідентифікаційний код юридичної особи 01039694
Вид освітньої діяльності, код та 
найменування професії, зазначені 
юридичною особою у заяві

8331
М а ш и н і ст- о п е р атор до ту  вал ь них м а 111 и н 
та агрегатів

Ліцензований обсяг Перепідготовка -  15 осіб



Підстави відмови у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Приватній установі «Університет «Київська школа економіки» у сфері 

післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон)

Вих. № заяви юридичної особи 
079/19

дата 14.08.2019

Вх. № заяви юридичної особи 
2447/0/10.1-19

дата 14.08.2019

Найменування юридичної особи Приватна установа «Університет «Київська 
школа економіки»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

40762332

Вид освітньої діяльності, рівень 
вищої освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені 
юридичною особою у заяві

спеціалізація, перепідготовка, підвищення 
кваліфікації стажування за спеціальністю 
073 Менеджмент у галузі знань 07 
Управління та адміністрування у сфері 
післядипломної освіти для осіб 3 вищою 
освітою

Ліцензований обсяг 200 осіб


