
Перелік ліцензіатів,
яким видано ліцензії на провадження освітньої діяльності 

(розширено провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти 
на першому (бакалаврському), другому (магістерському)

рівнях вищої освіти

Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « У'9  » 2021 № ^

№
з/п Найменування здобувачів ліцензій (ліцензіатів)

1. Київський інститут інтелектуальної власності Національного університету 
«Одеська юридична академія»

2.
Державний університет "Одеська Політехніка" для
Відокремленого структурного підрозділу "Одеський автомобільно-дорожній 
фаховий коледж Державного університету "Одеська політехніка"

О
Э .

Дніпровський національний університет залізничного транспорту 
імені академіка В. Лазаряна

4. Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Ж уковського 
"Харківський авіаційний інститут"



Додаток '! і / _____
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від /У  4?-/ 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою Право спеціальності 081 Право на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6776

дата 13.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1409/0/9.5-21

дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська юридична 
академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43452672

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою Право спеціальності 081 
Право на першому (бакалаврському) рівні 
вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

350 осіб (на рік)



Додаток ^  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності здобувану
ліцензії у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 

програмою  М іжнародне право спеціальності 293 М іжнародне право галузі знань 
29 М іжнародні відносини на першому (бакалаврському) рівні вищ ої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6778

дата
13.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1408/0/9.5-21

Дата
13.07.2021

Найменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43452672

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою М іжнародне право спеціальності 
293 М іжнародне право на першому 
(бакалаврському) рівні вищ ої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною  особою у заяві

100 осіб (на рік)



Додаток _____
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 0  ■¥ 2021 р. №

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою Право спеціальності 081 Право на другому (магістерському) рівні 
вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6777

дата 13.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1410/0/9.5-21

дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43452672

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою Право спеціальності 081 Право 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

350 осіб (на рік)



Додаток 'г-У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ _____ 2021 р. № ?#*-•**-

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у у  сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 

програмою Правоохоронна діяльність спеціальності 262 Правоохоронна 
діяльність галузі знань 26 Цивільна безпека на другому (магістерському) рівні 
вищ ої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6774

дата 12.07.2021

Вх. №  заяви ю ридичної особи 
1411/0/9.5-21

Дата
13.07.2021

Найменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська юридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43452672

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою Правоохоронна діяльність 
спеціальності 262 Правоохоронна діяльність 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
ю ридичною  особою у заяві

100 осіб (на рік)



Додаток 2 1  ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ^ ^

Про видачу ліцензії на провадження освітньої діяльності 
здобувану ліцензії у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 

програмою М іжнародне право спеціальності 293 М іжнародне право галузі знань 
29 М іжнародні відносини на другому (магістерському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6779

дата
13.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1407/0/9.5-21

Дата
13.07.2021

Н айменування юридичної особи Київський інститут інтелектуальної 
власності та права Національного 
університету «Одеська ю ридична академія»

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

43452672

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою М іжнародне право спеціальності 
293 М іжнародне право на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною  особою у заяві

100 осіб (на рік)



Додаток ̂ /6
до наказу Міністерства освіти і науки
України від ^ ? 2021 р. № ^

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 на рівні вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 
Транспортні технології зі спеціальності 275 Транспортні технології (на 
автомобільному транспорті) за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 6704

дата 02.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1382/0/9.5-21

дата 06.07.2021

Найменування юридичної особи Державний університет "Одеська 
Політехніка"

Ідентифікаційний код юридичної особи 43861328
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

Відокремлений структурний підрозділ 
"Одеський автомобільно-дорожній фаховий 
коледж Державного університету "Одеська 
політехніка"

Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи

43868632

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

підготовка здобувачів вищої освіти за 
освітньою програмою Транспортні 
технології зі спеціальності 275 Транспортні 
технології (на автомобільному транспорті) 
за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

40 осіб (на рік)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. № ~е-

Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 

Відновлення та будівництво об’єктів національної транспортної системи зі 
спеціальності 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
6718

дата
07.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1396/0/9.5-21

Дата
07.07.2021

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116130

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою 
Відновлення та будівництво об’єктів 
національної транспортної системи зі 
спеціальності 273 Залізничний транспорт на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

20 осіб (на рік)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
України від */& ° ? 2021 р. № ***-

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 

М орально-психологічне забезпечення підрозділів Держспецтрансслужби зі 
спеціальності 273 Залізничний транспорт галузі знань 27 Транспорт на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
6717

дата
07.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1395/0/9.5-21

Дата
07.07.2021

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116130

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою 
М орально-психологічне забезпечення 
підрозділів Держспецтрансслужби зі 
спеціальності 273 Залізничний транспорт на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

20 осіб (на рік)



Про розширення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Додаток У-9
до наказу Міністерства освіти і науки
України від У ?  &&  2021 р. №

Вид розш ирення провадження освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньою програмою 

Організація військових перевезень і управління на залізничному транспорті зі 
спеціальності 275 Транспортні технології (на залізничному транспорті) на 
першому (бакалаврському) рівні вищої освіти
Вих. № заяви юридичної особи 
6716

дата
07.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1394/0/9.5-21

Дата
07.07.2021

Найменування юридичної особи Дніпровський національний університет 
залізничного транспорту імені академіка 
В. Лазаряна

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

01116130

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньою програмою 
Організація військових перевезень і 
управління на залізничному транспорті зі 
спеціальності 275 Транспортні технології (на 
залізничному транспорті) на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

20 осіб (на рік)



Додаток У- ї®
до наказу Міністерства освіти і науки
України від У?- 2021 р. №

Про розш ирення провадження освітньої діяльності 
ліцензіату у сфері вищ ої освіти

(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності»,
статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вид розширення провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Започаткування провадження освітньої діяльності за освітньо-професійною 

програмою Право спеціальністю 081 Право галузі знань 08 Право на другому 
(магістерському) рівні вищ ої освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи 
6743

дата
09.07.2021

Вх. № заяви ю ридичної особи 
1405/0/9.5-21

Дата
12.07.2021

Найменування ю ридичної особи Національний аерокосмічний університет 
ім. М. Є. Ж уковського "Харківський 
авіаційний інститут"

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

02066769

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

Започаткування провадження освітньої 
діяльності за освітньо-професійною 
програмою Право спеціальністю 081 Право 
на другому (магістерському) рівні вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, зазначений 
юридичною особою у заяві

50 осіб (на рік)



Додаток
до наказу Міністерства освіти і науки
У країни від ' / £ ^ 2021 № ^

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Авдіївському професійно-технічне училищу 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО № 4107

дата 08.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи
1422/0/9.5-21

дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Авдіївське професійно-технічне училище

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542024
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Професійно-технічне навчання за 
професією 7433 Кравець 
Перший (початковий) рівень

Ліцензований обсяг 20 осіб

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

Започаткування професії:

Код 
згідно 3 

Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7433 Кравець Професійно-
технічне
навчання

20 Перший
(початковий)



Додаток ^
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 № ~ ^

Про розширення провадження освітньої діяльності 
Авдіївському професійно-технічне училищу 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності»)

Вих. № заяви юридичної особи 
ЄДЕБО №6763

дата 08.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи
1425/0/9.5-21

дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Авдіївське професійно-технічне училище

Ідентифікаційний код юридичної особи 02542024
Найменування відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної 
особи
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Перепідготовка за професією 7433 Кравець 
Перший (початковий) рівень

Ліцензований обсяг 20 осіб

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

Започаткування професії:

Код 
згідно 3 

Класифі
катором 
професій 

ДК
003:2010

Найменування 
професії (класу 

класифікаційного 
угрупування)

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований 
обсяг, осіб

Рівень
професійної
(професійно-

технічної)
освіти

7433 Кравець Перепідготовка 20 Перший
(початковий)



Додаток У
до наказу Міністерства освіти і науки
України від/^^2021 р. №

Підстави відмови у розширенні провадження освітньої діяльності 
Державному навчальному закладу

«Центр легкої промисловості та Побутового обслуговування населення
м. Житомира»

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
(відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів господарської

діяльності» (далі - Закон))

В их. № заяви юридичної особи 
ЄДЕЕО 6766_________________

дата 08.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи 
1421/0/9.5-21

дата 13.07.2021

Найменування юридичної особи Державний навчальний заклад «Центр легкої 
промисловості та Побутового обслуговування 
населення м. Житомира»

Ідентифікаційний код юридичної особи 03566009
Вид освітньої діяльності, рівень вищої 
освіти, код та найменування 
спеціальності, зазначені юридичною 
особою у заяві

Первинна професійна підготовка за професією 
5141 Манікюрних 
Другий (базовий) рівень

Ліцензований обсяг за заявою 90 осіб
Підстави для прийняття рішення про відмову у розширенні провадження 

освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
Встановлення невідповідності Ліцензійним умовам провадження освітньої 

діяльності закладів освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 
грудня 2015 р. № 1187 (зі змінами) (далі - Ліцензійні умови) (пункт 1 частини 3 статті 13 
Закону), а саме:

- загальна площа нежитлових приміщень закладу за адресами закладу освіти, що 
зазначена у паспортних даних документу № 2 електронної ліцензійної справи та у наказі 
МОН від 31.05.2019 № 762 «Про закріплення державного майна за ДНЗ «Центр легкої 
промисловості та побутового обслуговування населення м. Житомира» (8057.2 кв. м.) не 
відповідає площам приміщень вказаних у таблиці 1 «Інформація про загальну площу 
приміщень, що використовуються для здійснення освітнього процесу» (8171.8 кв. м), що 
потребує приведення у  відповідність;

- відсутнє документальне підтвердження безперешкодного доступу до будівель, 
приміщень закладу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення за всіма 
адресами закладу освіти (порушення вимог підпункту 10 пункту 59 Ліцензійних умов);

- недостатньо обладнання для якісної підготовки кваліфікованих робітників, згідно з 
переліком основних засобів, який передбачений Державним стандартом 
професійно-технічної освіти СП (ПТ)О 5141.00.93.02-2018, що є порушенням вимог 
підпункту 2 пункту 56 Ліцензійних умов;

- відсутня інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті всієї
інформації та документів (або коментарів до них), передбачених додатком 40 до 
Ліцензійних умов.___________________________

Пропозиції щодо усунення недоліків:
1) подати нову заяву щодо розширення провадження освітньої діяльності у сфері 

вищої освіти за встановленою формою відповідно до Закону і Ліцензійних умов._______
2) усунути невідповідність Ліцензійним умовам та подати документи відповідно до 

Закону і Ліцензійних умов.________________________________________________________



Додаток 5
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « У & » 2021 № ^

П ерелік ліцензіатів,
яким звужено провадження освітньої діяльності 

у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1 . Вознесенський професійний аграрний ліцей

2. Державний навчальний заклад «Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту»



Додаток _£•’ /
до наказу Міністерства освіти і науки
України від - /£ < ^ 2021 р. №

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

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

В их. № заяв юридичної особи 
142

Дата 01.06.2021

Вх. № заяв ю ридичної особи 5560/0/9-21 Дата 14.07.2021
Найменування юридичної особи Вознесенський професійний аграрний 

ліцей
Ідентифікаційний код ю ридичної особи 02545979

Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної
_____________________(професійно-технічної) освіти_____________________

Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

№
з/п

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,

осіб
(за

ліцензіє
ю)

Встановити

Код і
найменування

професії

Види 
професійної 
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

1. 8331
Тракторист- 

машиніст 
сільськогоспо 

царського 
виробництва 
категорія А1, 

А2, В2, В2, ВЗ 
8322 Водій 

автотранспорт 
них засобів 
категорія С

Первинна
професійна
підготовка,

професійно-
технічне

навчання,
перепідготов

ка,
підвищення
кваліфікації

60

8331
Тракторист- 

маш иніст 
сільськогоспод 

арського 
виробництва 
категорія А1, 

А2, В2, В2, ВЗ 
8322 Водій 

автотранспорт 
них засобів 
категорія С

Первинна
професійна
підготовка

60



Додаток 3^*1
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 р. №

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

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

В их. № заяв юридичної особи 
01-02/781

Дата 29.06.2021

Вх. № заяв юридичної особи 5561/0/9-21 Дата 14.07.2021
Найменування ю ридичної особи Державний навчальний заклад 

«Запорізький професійний ліцей 
автотранспорту»

Ідентифікаційний код юридичної особи 02549144
Вид звуження провадження освітньої діяльності у сфері професійної 

_____________________(професійно-технічної) освіти_____________________
Звуження виду провадження освітньої діяльності за професіями:

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб
(за

ліцензіє
ю)

Встановити

Код і
найменування

професії

Види
професійної
підготовки

Ліцензо
ваний
обсяг,
осіб

7231 Слюсар з Первинна 7231 Слюсар з
ремонту професійна ремонту
колісних підготовка, колісних

транспортних професійно- транспортних
засобів технічне 120 засобів

8322 Водій навчання, 8322 Водій Первинна
автотранспорт пере підготов автотранспорт професійна 120

них засобів ка, них засобів підготовка
8322 Водій підвищення 8322 Водій

автотранспорт кваліфікації автотранспорт
них засобів них засобів

(категорії В і (категорії В і
С) С)

№
з/п



Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

Додаток 6
до наказу Міністерства освіти і науки
України від 2021 №

№
з/п Найменування ліцензіатів

1. Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" 
Харківської обласної ради

2. Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства

3. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В.Ю .Ш крібляка

4. Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровська академія музики 
ім. М. Глінки"Дніпропетровської обласної ради

5. Донецький державний університет управління для Вугледарського фахового 
коледжу Донецького державного університету управління

6. Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті

7. Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Ф ранківської обласної 
ради

8. Національний юридичний університет імені Ярослава М удрого

9. Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут"



Додаток /
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 ?  2 0 У / р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6780 13.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5510/0/9-21 13.07.2021
Найменування юридичної особи Комунальний заклад "Харківська 

гуманітарно-педагогічна академія" 
Харківської обласної ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 02125591

Переофорімити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 975
Другий (магістерський) рівень 400
Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 12



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від < /9 ,0 9  20 ґ р. № 9 ^ - ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

6791 13.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5587/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Київський фаховий коледж туризму та 

готельного господарства
Ідентифікаційний код юридичної особи 05408295

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 225



Додаток С .З
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від У?. 20 У / р .  №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6789 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5585/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Київський фаховий коледж туризму та 

готельного господарства
Ідентифікаційний код юридичної особи 05408295

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 90 (на рік), 
перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 

запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 
рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 

ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право 081 Право перший
(бакалаврський)

рівень

90



Додаток (?. У
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від У?. О ?  20 р. № Р #

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6785 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5581/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Вижницький коледж прикладного 

мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка
Ідентифікаційний код юридичної особи 02973111

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 50



Додаток
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від У9. & ^ 2 0 ^ /  р. № 9 Є

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до  пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

6787 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5583/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Комунальний вищий навчальний 

заклад "Дніпропетровська академія 
музики ім. М.
Глінки"Дніпропетровської обласної 
ради"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02214515

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 70
Другий (магістерський) рівень 50
Третій (освітньо-науковий/освіттіьо-творчий) рівень 10



Додаток С. £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Л ? , & 7  20 р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи 
6783

Дата
15.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
5580/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Донецький державний університет 

управління
Ідентифікаційний код юридичної особи 00173427
Найменування відокремленого Вугледарський фаховий коледж
структурного підрозділу юридичної особи Донецького державного університету 

управління
Ідентифікаційний код відокремленого 
структурного підрозділу юридичної особи

24468328

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 140



Додаток <о. У
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 /  20 <£/ р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

6786 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5582/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Економіко-технологічний інститут

імені Роберта Ельворті
Ідентифікаційний код юридичної особи 13772135

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 410
Другий (магістерський) рівень 50



Додаток £ £
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від Л ї . о *  20 в / /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
6782 15.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5579/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Коломийський педагогічний фаховий 

коледж Івано-Франківської обласної
ради

Ідентифікаційний код юридичної особи 38996220

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 125



Додаток С. 9
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від У 9. 20 р. № 9 9 -

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

6790 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5586/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Національний юридичний університет

імені Ярослава Мудрого
Ідентифікаційний код юридичної особи 02071139

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 400
Другий (магістерський) рівень 250



Додаток & / 0
до наказу Міністерства освіти і 
науки України
від 9 9  №  20 9 /  р. № 9 6  -- *-<_

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата

6788 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
5584/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

"Український гуманітарний інститут"
Ідентифікаційний код юридичної особи 30366752

Переоформити ліцензії за спеціальностями на відповідні рівні вищої освіти із 
збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Рівень вищої освіти
Ліцензований обсяг, 

осіб (на рік)

Перший (бакалаврський) рівень 360



Додаток 7
до наказу Міністерства освіти і науки
України від « У ^ »  2021 № ^  ~

Перелік ліцензіатів,
яким анульовано ліцензії на провадження освітньої діяльності

у вищої освіти

№
з/п

Найменування ліцензіатів

1. Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій

2. Харківський національний університет внутрішніх справ



Додаток * /
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від 2021 р. № * *  -**-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіагу
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту»)

Вих. № заяви юридичної особи 
01-55

дата
07.07.2021

Реєстр. № заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО: 6744, 6745, 6746, 6747, 6748, 
6749, 6750, 6751, 6752, 6753, 6754, 
6755, 6756, 6757, 6758, 6759,6760, 
6761, 6762

08.07.2021

Вх. № заяви юридичної особи дата
5500/0/9-21 12.07.2021
Найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад 

Університет новітніх технологій

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

24091786

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої
послуги

№
з/п

Ш и ф р
гал у з і
зн а н ь

Н а з в а
г ал у з і  з н а н ь

К о д  с п е ц іа л ь 
ності

Н а й м е н у в а н н я
с п е ц іа л ь н о с т і

Л іц е н з о в а н и й  о б с я г ,  о с іб

Д е н н а
ф о р м а

З а о ч н а
ф о р м а

В е ч ір
ня

ф о р м а

Підготовка бакалаврів
1 0304 Право 6.030401 Правознавство зо 30 0

2 0305 Економіка та 
підприємництво 6.030508 Фінанси і кредит 25 25 0

3

0401 Природничі науки 6.040106

Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 

природокористування

15 25 0

4
0501

Інформатика та 
обчислювальна 

техніка
6.050101 Комп’ютерні науки 25 25 0



5 0801
Геодезія та 
землеустрій 6.080101 Геодезія, картографія 

та землеустрій ЗО 120 0

П ід г о т о в к а  с п е ц іа л іс т ів
1 0304 Право 7.03040101 Правознавство ЗО зо 0

2
0305

Економіка та 
підприємництво 7.03050801

Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 

програмами)
25 25 0

3
0401 Природничі науки 7.04010601

Екологія та охорона 
навколишнього 

середовища
15 25 0

4
0501

Інформатика та 
обчислювальна 

техніка
7.05010101

Інформаційні 
управляючі системи та 

технології (за галузями)
25 25 0

5 0801 Геодезія та 
землеустрій 7.08010101 Геодезія 25 50 0

6 0801 Геодезія та 
землеустрій 7.08010103 Землеустрій та кадастр 25 75 0

П ід г о т о в к а  м а г іс т р ів
1

0801
Геодезія та 
землеустрій 8.08010106

Фотограмметрія та 
дистанційне 
зондування

5 0 0

2
0801

Геодезія та 
землеустрій 8.08010103 Землеустрій та кадастр 15 0 0

3
0801

Геодезія та 
землеустрій 8.08010101 Геодезія 15 0 0

№
з/п

Ш и ф р
галузі
з н а н ь

Н а з в а  галуз і  з н а н ь К о д
с п е ц іа л ь 
ності

К о д  і
н а й м е н у в а н н я  с п е ц іа л ь н о с т і

Л іц е н з о в а н и й  о б с я г ,  о с іб

П ід г о т о в к а  с п е ц іа л іс т ів
1

19
Архітектура та 

будівництво 193 Геодезія та землеустрій 175

2
12

Інформаційні
технології 122

Комп'ютерні науки та 
інформаційні 

технології
50

3 10 Природничі науки 101 Екологія 40

4 08 Право 081 Право 60

5
07

Управління та 
адміністрування 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 50



Додаток #
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від ^  2021 р. Лг-> ^  - **-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіату
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 6 частини першої статті 7 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», 

пункту 1 частини четвертої статті 24 Закону України «Про вищу освіту »)

Вих. № заяви юридичної особи дата
1/2225 09.07.2021
Реєстр. Лг2 заяв юридичної особи дата
ЄДЕБО 6781 14.07.2021
Вх. № заяви юридичної особи дата
5578/0/9-21 16.07.2021
Найменування юридичної особи Харківський національний університет 

внутрішніх справ

Ідентифікаційний код юридичної 
особи

08571096

Відокремлений структурний Сумська філія Харківського національного
підрозділ університету внутрішніх справ
І д ентифікаці йн і1 й код 25576037
відокремленого структурного 
підрозділу юридичної особи

Анулювання ліцензій за напрямом підготовки / спеціальністю / видом освітньої послуги

№
з/п

Шифр
галузі
знань

Назва галузі 
знань

Код
спеціаль

ності

Найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг, осіб
Денна
форма

Заочна
форма

Вечірня
форма

Підготовка молодших спеціалістів
1. 0304 Право 6.030401 Правознавство 100 75 0



Додаток Я
до наказу Міністерства освіти і науки 
України
від У?- 2021 р. № ***-

Про анулювання ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Державному професійно-технічному навчальному закладу 

"Щ астинський професійний ліцей  
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти

(відповідно до статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності»)

Вих. № заяви ю ридичної особи: Б/н Дата: Б/д
Вх. № заяви ю ридичної особи 
5577/0/9-21

дата
16.07.2021

Найменування ю ридичної особи Державний професійно-технічний 
навчальний заклад "Щ астинський 
професійний ліцей"

Ідентифікаційний код юридичної особи 02541131

Анулювання ліцензій за професіями:

Код професії Найменування
професії

Вид професійної 
підготовки

Ліцензований
обсяг

4144 Діловод Перепідготовка 15

8333

Машиніст насосних 
установок пожежно- 

рятувального 
транспортного засобу

Первинна професійна 
підготовка 25

8333

Машиніст насосних 
установок пожежно- 

рятувального 
транспортного засобу

Професійно-технічне
навчання 15

8333

Машиніст насосних 
установок пожежно- 

рятувального 
транспортного засобу

Підвищення кваліфікації 15

4115

Секретар керівника 
(організації, 

підприємства, 
установи)

Перепідготовка 15
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