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Протокол № 15/1 

 
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 

 

від 17 серпня 2016 р.                № 15/1 

 

 

Головуючий: Ковтунець В. В. 

 
На засіданні присутні: Шевцов А. Г., Шаров О. І., Кучинський М. С., Ярмистий М. М., Костенко О. І., Данильченко С. О. 

 

Порядок денний: 
 

1. Про видачу ліцензій на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої, 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 відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти. 

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

провадження освітньої діяльності 

5  Про звуження провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

6  Про відмову у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 

 

 
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 

(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти): 
 
1.1. Видача ліцензій, розширення провадження освітньої діяльності: 
 

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 

1 Державний вищий навчальний заклад 

«Ужгородський національний університет»  

02070832 

08 

Право 

082 

Міжнародне право 

 

120 осіб 

2 Державний вищий навчальний заклад 

«Приазовський державний технічний 

університет»  

02070812 

19 

Архітектура та будівництво 

191 

Архітектура та 

містобудування 

 

30 осіб 

3 Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

08571340 

12  
Інформаційні технології 

122 
Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 

  

60 осіб 
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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 

4 Державний заклад "Державна екологічна 

академія післядипломної освіти та 

управління"  

19491035 

10 

Природничі науки 

101 

Екологія  

 

 

 

60 осіб 

5 Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський медичний університет УАНМ» 

16478809 

22  

Охорона здоров’я 

221 

Стоматологія 

 

 

145 осіб 

6 Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський медичний університет УАНМ» 

16478809 

22  

Охорона здоров’я 

222 

Медицина 

 

255 осіб 

7 Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський медичний університет УАНМ» 

16478809 

22  

Охорона здоров’я 

226 

Фармація 

 

100 осіб 

8 Львівський державний університет безпеки 

життєдіяльності 

08571340 

03 
Гуманітарні науки 

035 
Філологія 

 

30 осіб 

9 Київський національний торговельно-

економічний університет 

 

01566117 

Харківський торговельно - економічний 

інститут 

33297907 

07  
Управління та 
адміністрування 

071  
Облік  і оподаткування     

 

 

20 осіб 
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10 Київський національний торговельно-

економічний університет 

 

01566117 

 Харківський торговельно - економічний 

інститут 

 33297907 

18  
Виробництво та технологія 

181  
Харчові технології      

40 

 
 
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,  

осіб 

Існуючий  

(д.ф.н./ з.ф.н.) 

(в межах 

загального  

ліц. обсягу) 

Встановити 

(д.ф.н./ з.ф.н.) 

 

11 Приватне акціонерне товариство 

«Приватний вищий навчальний 

заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних 

технологій»   

22115979 

 

Перший (бакалаврський) рівень 

0203  

«Гуманітарні науки» 

6.020303 

«Філологія» 

40/40 40/40 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

6.030502  

«Економічна кібернетика» 

25/10 20/5 

6.030503  

«Міжнародна економіка» 

30/15 20/10 

6.030504  

«Економіка підприємства» 

70/25 61/16 

6.030507  

«Маркетинг» 

30/15 25/12 
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6.030508  

«Фінанси і кредит» 

130/100 110/80 

6.030509  

«Облік і аудит» 

65/25 60/15 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

6.030601  

«Менеджмент» 

70/80 45/55 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

6.050102  

«Комп’ютерна інженерія» 

80/80 55/55 

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Спеціаліст» 
 

0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

 

40/40 40/40 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

7.03050301  

«Міжнародна економіка» 

15/10 10/5 

7.03050801  

«Фінанси і кредит» 

85/85 70/70 

7.03050901  

«Облік  і аудит» 

20/20 15/15 

7.03050401 

 «Економіка підприємства» 

40/25 30/15 

7.03050701  

«Маркетинг» 

20/5 15/5 

7.03050803  

«Оподаткування» 

15/15 10/10 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

40/60 20/35 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи та 

мережі» 

50/45 30/25 
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Зменшення ліцензованого обсягу з перепідготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Спеціаліст»  

0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

-/10 -/10 

0305  

«Економіка і 

підприємництво» 

7.03050701  

«Маркетинг» 

-/10 -/6 

7.03050803  

«Оподаткування» 

-/15 -/7 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

-/40 -/- 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи і 

мережі» 

-/45 -/37 

12 Приватне акціонерне товариство 

«Приватний вищий навчальний 

заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних 

технологій»   

22115979 

Відокремлений підрозділ 

Приватного акціонерного 

товариства «Приватний вищий 

навчальний заклад «Запорізький 

інститут економіки та 

інформаційних технологій»  у  

м. Кривий Ріг  

33610121 

 

Перший (бакалаврський) рівень 

0203  

«Гуманітарні науки» 

6.020303 

«Філологія» 

20/20 0/0 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

6.030502  

«Економічна кібернетика» 

8/8 5/5 

6.030503  

«Міжнародна економіка» 

8/3 5/3 

6.030504  

«Економіка підприємства» 

10/10 9/9 

6.030507  

«Маркетинг» 

5/5 5/3 

6.030508  

«Фінанси і кредит» 

15/15 15/15 

6.030509  

«Облік і аудит» 

5/10 5/10 
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0306 

 «Менеджмент і 

адміністрування» 

6.030601  

«Менеджмент» 

15/15 15/15 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

6.050102  

«Комп’ютерна інженерія» 

15/15 15/15 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 

  0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

20/20 0/0 

 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

7.03050301  

«Міжнародна економіка» 

10/10 5/5 

 7.03050801  

«Фінанси і кредит» 

10/10 10/10 

 7.03050901  

«Облік  і аудит» 

5/5 5/5 

  7.03050401  

«Економіка підприємства» 

10/10 10/10 

  7.03050701  

«Маркетинг» 

5/5 5/0 

  7.03050803  

«Оподаткування» 

5/5 5/5 

  0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

15/15 15/15 

  0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

 

 

 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи та 

мережі» 

15/15 15/15 
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Зменшення ліцензованого обсягу з перепідготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного 

рівня «Спеціаліст» 

  0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

-/2 -/- 

0305  

«Економіка і 

підприємництво» 

7.03050701  

«Маркетинг» 

-/2 -/2 

7.03050803  

«Оподаткування» 

-/4 -/4 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

-/10 -/- 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи і 

мережі» 

 

-/4 -/4 

13 Приватне акціонерне товариство 

«Приватний вищий навчальний 

заклад «Запорізький інститут 

економіки та інформаційних 

технологій»   

22115979 

Відокремлений підрозділ 

Приватного акціонерного 

товариства «Приватний вищий 

навчальний заклад «Запорізький 

інститут економіки та 

інформаційних технологій»  у  

м. Мелітополь  

33610137 

 

Перший (бакалаврський) рівень 

0203  

«Гуманітарні науки» 

6.020303 

«Філологія» 

15/15 0/0 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

6.030503  

«Міжнародна економіка» 

5/5 5/2 

6.030504  

«Економіка підприємства» 

10/10 0/0 

6.030508  

«Фінанси і кредит» 

19/19 5/5 

6.030509  

«Облік і аудит» 

5/5 0/0 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

6.030601  

«Менеджмент» 

10/10 10/10 
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0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

6.050102 

 «Комп’ютерна інженерія» 

15/15 10/10 

Освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст 
 

0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

15/15 0/0 

0305  

«Економіка та 

підприємництво» 

7.03050301  

«Міжнародна економіка» 

10/10 0/0 

7.03050801  

«Фінанси і кредит» 

10/10 5/5 

7.03050901  

«Облік  і аудит» 

5/5 0/0 

7.03050401  

«Економіка підприємства» 

5/5 0/0 

0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101  

«Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

10/10 5/10 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи та 

мережі» 

15/15 5/5 

 
Зменшення ліцензованого обсягу з перепідготовки фахівців  освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст» 

0203  

«Гуманітарні науки» 

7.02030304  

«Переклад» 

-/2 -/- 

0305  

«Економіка і 

підприємництво» 

7.03050701  

«Маркетинг» 

-/2 -/2 

 7.03050803  

«Оподаткування» 

-/4 -/4 
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0306  

«Менеджмент і 

адміністрування» 

7.03060101 

 «Менеджмент організацій і 

адміністрування» 

-/10 -/- 

0501  

«Інформатика та 

обчислювальна техніка» 

7.05010201  

«Комп’ютерні системи і 

мережі» 

-/4 -/4 

 
 
 
 
3. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти) на освітню діяльність 

закладів освіти у сфері вищої освіти таким здобувачам (ліцензіатам): 

 

3.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти: 

 

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 

14 Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-

технологічний університет» 

02070758 

 

143 

Атомна енергетика 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 

 
4. 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 Ліцензова

ний обсяг,  

осіб 

15 Комаргородське вище 

професійне училище 

02539714 

 

6113  

Озеленювач 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

6112  

Садовод  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

8331 

Тракторист-машиніст 

сільськогосподарського 

(лісогосподарського) виробництва 

(категорії «А2», «В1», «С», «D1», 

«Е1, Е2», «G1, G2», «Н») 

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

30 

16 Державний навчальний заклад 

«Сквирське вище професійне 

училище» 

02544684 

7422  

Столяр 

 

первинна професійна підготовка  30 

професійно-технічне навчання 20 
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5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти 
 
5.1. Припинення провадження частини освітньої діяльності у сфері професійно-технічної освіти зменшення ліцензованого 
обсягу (у ПТНЗ або у ВСП ПТНЗ): 
 

№  

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 

Існуючий 

 

Після 

звуження 

17 
 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Херсонський 

навчально-курсовий комбінат 

«Професіонал» 

33015485 

Структурний підрозділ Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Херсонський навчально-курсовий 

комбінат «Професіонал»  (м. Генічеськ) 

33015485 

8162 

Оператор котельні 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

7 0 

7233 

Слюсар з експлуатації 

та ремонту газового 

устаткування 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

7 0 

Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Херсонський 

навчально-курсовий комбінат 

«Професіонал» 

33015485 

Структурний підрозділ Товариства з 

обмеженою відповідальністю 

«Херсонський навчально-курсовий 

комбінат «Професіонал» (м. Нова 

Каховка) 

35788720 

 

8162 

Оператор котельні 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

10 0 

7233  

Слюсар з експлуатації 

та ремонту газового 

устаткування 
Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

10 0 
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Товариство з обмеженою 

відповідальністю «Херсонський 

навчально-курсовий комбінат 

«Професіонал» 

33015485 
Структурний підрозділ Товариства з 
обмеженою відповідальністю 
«Херсонський навчально-курсовий 
комбінат «Професіонал» (м. Скадовськ) 
35788736 
 

7212 

Електрогазозварник 
Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

2 0 

7241 

Електромонтер з 

ремонту та 

обслуговування 

електроустаткування 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

2 0 

8162 

Оператор котельні 

 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

7 0 

7233 

Слюсар з експлуатації 

та ремонту газового 

устаткування 

Професійно-технічне 

навчання, підвищення 

кваліфікації 

7 0 

 
6. Відмовити у видачі (розширенні) ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері професійно-технічної освіти таким 

здобувачам (ліцензіатам): 

 

6.1. На підставі встановлення невідповідності здобувача (ліцензіата) Ліцензійним умовам провадження освітньої діяльності у 

сфері професійно-технічної освіти: 

 

№  

з/п 
Найменування ПТНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ПТНЗ та ідентифікаційний 

код ВСП 

Код за Класифікатором професій 

та назва професії, ліцензований обсяг 

Види професійної 

підготовки 

18 Приватне підприємство «Навчальний центр 

будинок науки і техніки» (м. Кіровоград) 

35958422 

(Свіжевська С. А.) 

 

7215 

Стропальник 

15 

8162 

Машиніст (кочегар) котельні 

15 

8162 

Оператор котельні 

15 
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8155 

Оператор заправних станцій 

15 

7233 

Слюсар з експлуатації та ремонту газового 

устаткування 

15 

8275 

Апаратник-екстракторник 

15 

8334 

Водій навантажувача 

15 

 
 
 


