
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
Ы С * 20 / Л . М - К И , В № 

Про ліцензування 
освітньої діяльності 

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частини дев'ятої статті 15 Закону України «Про ліцензування видів 
господарської діяльності» та з урахуванням рішення Ліцензійної комісії 
Міністерства освіти і науки України від 03.08.2017 (протокол № 63) 

НАКАЗУЮ: 

1. Видати ліцензії на освітню діяльність укладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях і за освітньо-
кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» згідно з переліком (додаток 1) 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 1.1 - 1.8). 

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити 
провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної освіти згідно 
з переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 2.1 - 2.8). 

3. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії 
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки 
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки - 16 
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за 
доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності). 

4. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти згідно з переліком 
(додаток 3) за відповідними підставами, що додаються (додатки 3.1-3.4). 

5. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно-
технічної освіти згідно з переліком (додаток 4) за відповідними підставами, 
що додаються (додатки 4.1 - 4.2). 

6. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОИ 
інформації про прийняте органом ліцензування рішення. 

7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

Перший заступник Міністра в - в - Ковтунець 
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Протокол № 63 

 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 
 

від 03 серпня 2017 р.                 № 63 

 

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності 

(започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти): 

 

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.  Ржищівський будівельний коледж  

41289356 

у зв’язку з реорганізацією  
 

19 Архітектура та будівництво  

0601  

Будівництво та ахітектура 

192  

Будівництво та цивільна інженерія  

 

5.06010101  

«Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд» 

175 

 

100 осіб д.ф.н./ 

75 осіб з.ф.н. 

 

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.  Дочірнє підприємство «Київський 
хореографічний коледж» 
32343784 

02  
Культура і мистецтво 

024  
Хореографія 50 

3.  Івано-Франківський національний 
технічний університет нафти і газу  
02070855 

12  
Інформаційні технології 

126  
Інформаційні системи та технології 70 
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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.  Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом»   

00127522 

Житомирський інститут Приватного 

акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна  

Академія управління персоналом»   
25309253 

08  

Право 

081  

Право 
50 

5.  Приватний вищий навчальний заклад 
«Нікопольський економічний університет» 
20250006 

07  
Управління та 
адміністрування   

073  
Менеджмент 

50 

6.  Приватний вищий навчальний заклад 

«Бориспільський інститут муніципального 

менеджменту при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом» 

13734130 

07  

Управління та 

адміністрування 

073  

Менеджмент 
20 

 

 

 

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ): 

 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
№ 

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   Встановити 

7.  

Дніпропетровський національний 

університет імені Олеся Гончара 

02066747 

03  
Гуманітарні науки 

035  
Філологія 

139 300 
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8.  

Житомирський державний 

технологічний університет 

05407870 

28  
«Публічне управління та 
адміністрування» 

281  
«Публічне управління та 
адміністрування» 

120 250 

 

 

2. Відмова у видачі (розширенні) ліцензії (збільшенні ліцензованого обсягу) на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти 

таким здобувачам (ліцензіатам): 
 

2.1. 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 

11.  Приватний вищий  навчальний  заклад «Міжнародний науково-технічний 

університет імені академіка Юрія Бугая» 

19359117 

 

Полтавський інститут бізнесу Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

25733656 

22  

Охорона здоров’я  

 

 

227  

Фізична терапія, ерготерапія 

12.  Академія праці, соціальних відносин і туризму 
04641405 
 
Харківська філія Академії праці, соціальних відносин і туризму 
39835433 
 

05  

Соціальні та поведінкові науки 

 

054  

Соціологія 
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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 

13.  Таврійський національний університет імені В. І. 
Вернадського 
02070967 

22  
Охорона здоров’я 
222  
Медицина 

14.  Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний науково-
технічний університет імені академіка Юрія Бугая» 
19359117 

22  
Охорона здоров’я 
227  
Фізична терапія, ерготерапія 
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ІІ. СФЕРА ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ 
 

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

Ліцензован

ий обсяг, 

осіб 

15.  

Державний навчальний заклад 
«Білгород-Дністровський 
професійний будівельний ліцей» 
33578790 

7412 
 Кондитер 

первинна професійна підготовка  30 

5220  
Продавець продовольчих товарів  

первинна професійна підготовка 30 

професійно-технічне навчання  15 

4211  
Контролер-касир 

первинна професійна підготовка 30 

5122  
Кухар  

первинна професійна підготовка  90 

професійно-технічне навчання 15 

підвищення кваліфікації  15 

5129  
Майстер ресторанного обслуговування 
 

первинна професійна підготовка  60 

професійно-технічне навчання  15 

16.  Державний навчальний заклад 
«Сумський центр професійно-
технічної освіти державної служби 
зайнятості»  
37283091 

8232 
Зварник пластмас 

професійно-технічне навчання, 

перепідготовка, підвищення 

кваліфікації 

15 

17.  Державний навчальний заклад 

«Білозерське професійно-технічне 

училище № 6» 

02548208 

7212  
Електрозварник ручного зварювання 

первинна професійна підготовка 30 

18.  Первомайський індустріально-

педагогічний технікум 

05536030 

4113  
Оператор з обробки інформації та 
програмного забезпечення 

первинна професійна підготовка 30 
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19.  Центр професійно-технічної освіти 

м. Житомира 

02543584 

7136  

Монтажник санітарно-технічних систем і 

устаткування 

первинна професійна підготовка 25 

професійно-технічне навчання  10 

перепідготовка 10 

 

 

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

(ліцензіатам): 
 

 

4.1. 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 

20.  Державний професійно-технічний 
навчальний заклад «Дніпровський центр 
професійної освіти» 
03062993 
 

5141  
Манікюрник 

первинна професійна підготовка 
90 осіб 

21.  Державний навчальний заклад «Донецький 
центр професійно-технічної освіти 
державної служби зайнятості» 
37295835 

5141 
 Перукар (перукар-модельєр) 

професійно-технічне навчання – 10 осіб, 
перепідготовка – 10 осіб, 
підвищення кваліфікації – 10 осіб. 

 

 
           

 


