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Протокол № 11/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

 

8 липня 2016 р.                 м. Київ 

 
 
Головуючий: Греба Р. В. 

 
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Шаров О. І., Криштоф С. Д., Ярмистий М. М., Гречко О. І., Воронюк О. І., Фоменко М. М. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої 

діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти, збільшення ліцензованого обсягу);  

2. Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти. 

3. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширення 

провадження освітньої діяльності. 

 
Вирішили: 

 

За результатами попереднього розгляду матеріалів щодо видачі ліцензій на освітню діяльність, розширення та звуження 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої та професійно-технічної освіти, з урахуванням обговорення, пропонувати 

керівництву Міністерства освіти і науки України прийняти такі рішення з питань ліцензування освітньої діяльності закладів 

освіти: 
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І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

 
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширити провадження освітньої діяльності: 
 
1.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої 
освіти):: 
 
1.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

1 Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

 

Одеський фінансово-економічний коледж 

Київського національного торговельно-

економічного університету 

40397462 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

 

072  

Фінанси, банківська 

справа та страхування  

 

(5.03050801 Фінанси і 

кредит) 

100 осіб  

 

 

 

(100 осіб д.ф.н.) 

 
 
1.1.2. Перший (бакалаврський)  рівень 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

2 Луцький національний технічний 12 

Інформаційні технології 

122  

Комп'ютерні науки та 

90 
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університет 

05477296 

 

інформаційні технології 

20 

Аграрні науки та 

продовольство 

208  

Агроінженерія 

 

80 

3 Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

 

Одеський торговельно-економічний 

інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

40397457 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

 

071  

Облік і оподаткування  

 

 

(6.030509 Облік і аудит) 

50 осіб  

 

 

 

(50 осіб д.ф.н. / 0 осіб 

з.ф.н.) 

07 

Управління та 

адміністрування 

 

0305 

Економіка та 

підприємництво 

072  

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

(6.030508 Фінанси і 

кредит) 

175 осіб  

 

 

 

(125 осіб д.ф.н. / 50 

осіб з.ф.н.) 

4 Коледж хореографічного мистецтва 

«Київська муніципальна академія танцю 

імені Сержа Лифаря»  

30382088 

 

02 

Культура і мистецтво 

024  

Хореографія 

40 
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5 Державний вищий навчальний заклад 

«Запорізький національний університет» 

Міністерства освіти і науки України  

02125243 

 

24 

Сфера обслуговування 

241  

Готельно-ресторанна 

справа 

60 

6 Сумський національний аграрний 

університет  

04718013 

 

27 

Транспорт 

275  

Транспортні технології 

(за видами) 

35 

7 Приватний заклад «Морський інститут 

післядипломної освіти імені контр-

адмірала Федора Федоровича Ушакова» 

 

27 

Транспорт 

271  

Річковий та морський 

транспорт 

150 

8 Житомирський національний 

агроекологічний університет  

00493681 

 

24 

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

50 

9 Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522  

 

07 

Управління та 

адміністрування 

074  

Публічне управління та 

адміністрування 

50 
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1.1.3.Другий (магістерський) рівень 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

10 Вищий навчальний приватний заклад 

«Дніпропетровський гуманітарний 

університет» 

32495593  

 

24 

Сфера обслуговування 

242  

Туризм 

30 

11 Кременчуцький національний університет 

імені Михайла Остроградського 

05385631  

 

06 

Журналістика 

061  

Журналістика 

15 

12 Київський національний торговельно-

економічний університет  

01566117 

 

Чернівецький торговельно-економічний 

інститут Київського національного 

торговельно-економічного університету 

05476322  

07 

Управління та 

адміністрування 

 

076  

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

60 

13 Полтавський національний технічний 

університет імені Юрія Кондратюка 

02071100 

 

01 

Освіта 

017 

Фізична культура і спорт 

40 

14 Житомирський національний 

агроекологічний університет  

00493681 

 

05 

Соціальні та поведінкові 

науки 

051  

Економіка 

50 

15 Вінницький кооперативний інститут 07 

Управління та 

073  

Менеджмент 

30 
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01788042 

 

адміністрування 

16 Харківський національний технічний 

університет сільського господарства імені 

Петра Василенка  

00493741 

 

07 

Управління та 

адміністрування 

071  

Облік і оподаткування 

50 

17 Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522 

  

23 

Соціальна робота 

231  

Соціальна робота 

50 

 
 
 
2. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері вищої освіти 
 
2.1. Зменшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ  

та ідентифікаційний код  

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

 Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг 

Існуючий 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

Після 

звуження 

(д.ф.н./ 

з.ф.н./в.ф.н.) 

 
Освітньо-кваліфікаційний рівень магістр 

18 Харківський національний 

університет радіоелектроніки 

02071197 

 

 0509  

Радіотехніка, 

радіоелектронні 

апарати та зв’язок 

8.05090102  

«Апаратура радіозв’язку, 

радіомовлення і 

телебачення» 

45/45 45/35 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

 

3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти, розширити провадження освітньої 

діяльності: 

 

№  

з/п 

Найменування ПТНЗ та 

ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП 

Код за Класифікатором 

професій 

та назва професії  

Види професійної 

підготовки 

Ліцензований обсяг,  

осіб 

19 Білозерський професійний гірничий 

ліцей 

(Донецька обл., м. Добропілля,  

м. Білозерське) 

02543354  

5133 

Соціальний робітник 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

7129 

Робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту 

будинків 

Первинна професійна 

підготовка 

30 

20 Державний навчальний заклад 

«Криворізький центр професійної 

освіти металургії та 

машинобудування» 

 

05536099  

7212 

Електрогазозварник 

Професійно-технічне 

навчання, перепідготовка, 

підвищення кваліфікації 

30 

 
 
 


