
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
ЗО 03 20 р. м К и ї в  №

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, пункту 6 частини першої 
статті 7, частин другої та сьомої статті 13, статті 14, частин восьмої та дев’ятої 
статті 15, пункту 1 частини дванадцятої статті 16 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 частини 
четвертої, пунктів 2, 3 та 5 абзацу другого частини сьомої статті 24 Закону 
України «Про вищу освіту», пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти», частин 
другої, третьої та п’ятої статті 18, пункту 3 частини сьомої статті 24 Закону 
України «Про фахову передвищу освіту», підпункту 3 пункту 2 розділу II 
«Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і 
поширенню коронавірусної хвороби (СОУГО-19)», Національного 
класифікатора України (Класифікатора професій ДК 003:2010), затвердженого 
наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та 
споживчої політики від 28.07.2010 № 327, наказу Міністерства фінансів 
України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну класифікацію», з урахуванням 
рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України 26.03.2021 р. 
(протокол № 206)

НАКАЗУЮ:

1. Розширити провадження освітньої діяльності Вінницькому 
державному педагогічному університету імені Михайла Коцюбинського 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  02125094) у сфері післядипломної 
освіти для осіб з вищою освітою за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 1 -8 ).

2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 9) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 9.1 -  9.7).



3. Ліцензіатам, щодо яких прийнято рішення про 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. Звузити провадження освітньої діяльності Рівненському 
кооперативному економіко-правовому фаховому коледжу (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  26009889) у сфері фахової передвищої освіти на 
підставі заяви закладу освіти за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додаток 10).

5. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з 
переліком (додаток 11) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 11.1 -  11.3).

6. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з 
переліком (додаток 12) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 12.1-12.4).

7. Відмовити у видачі ліцензії на провадження освітньої діяльності 
Комунальному закладу охорони здоров’я «Ізюмський медичний фаховий 
коледж» Харківської обласної ради (ідентифікаційний код юридичної особи -  
02010882) у сфері післядипломної освіти для осіб з освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодшого спеціаліста за відповідними підставами, що додаються 
(додаток 13).

8. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 14) за 
відповідними підставами, що додаються (додатки 14.1- 14.4).

9. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширенні провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 15) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 15.1-15.17).

10. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 16) за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 16.1 -  16.322).

11. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, 
що додаються (додаток 17).

12. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 18) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 18.1 -  18.12).

13. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам 
у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком



(додаток 19) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 19.1 -  19.3).

14. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти Товариства з обмеженою 
відповідальністю «Вінницький обласний автоучбовий комбіцат» 
(ідентифікаційний код юридичної особи -  03121187) відповідно до 
Національного класифікатора України (Класифікатора професій ДК 
003:2010), затвердженого наказом Державного комітету України з питань 
технічного регулювання та споживчої політики від 28.07.2010 № 327 
(додаток 20).

15. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) 
забезпечити розміщення на офіційному вебсайті Міністерства освіти і науки 
України інформації про прийняте органом ліцензування рішення.

16. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Т.в.о. Міністра Віра РОГОВА



Додаток 16
до наказу М іністерства освіти і науки
України від « з о  » 0 3  2 0 2 1№ З

Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

1.
Державна Установа "Інститут ендокринології та обміну речовин 
ім. В. П. Комісаренка Національної академії медичних наук України"

2. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

о2). Київський національний університет технологій та дизайну

4. Київський університет права Національної академії наук України

5. Національний університет "Запорізька політехніка

6 .

Заклад вищої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Ю рія Бугая" для Донбаського інституту техніки та менеджменту 
Закладу вищої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Ю рія Бугая"

7.

Заклад вищої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Ю рія Бугая" для Полтавського інституту бізнесу Закладу вищої 
освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая"

8.

Заклад вищої освіти "М іжнародний науково-технічний університет імені 
академіка Юрія Бугая" для Луцького біотехнічного інституту Закладу вищої 
освіти "Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 
Бугая"

9.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Білоцерківський інститут економіки та управління

10.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Вінницький 
соціально-економічний інститут

11.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Новокаховський гуманітарний інститут

12. Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна” для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти
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"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Луцький 
інститут розвитку людини

13.
Приватний вищий навчальний заклад "М іжнародний економіко-гуманітарний 
університет імені академіка Степана Дем'янчука

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

15. Поліський національний університет

16.
Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Горбачевського 
М іністерства охорони здоров'я України

17. Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний 
університет"

18. Вищий навчальний заклад "Університет економіки та права "КРОК"

19. Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет"

20.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Рівненської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет"

21.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Криворізької філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет"

22.
Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" для 
Львівської філії Приватного вищого навчального закладу "Європейський 
університет

23. Волинський національний університет імені Лесі Українки

24.
Кременчуцький національний університет імені М ихайла Остроградського для 
Коледжу Кременчуцького національного університету імені Михайла 
Остроградського

25. Національний транспортний університет

26. Національний університет "Одеська юридична академія"

27. Державний заклад "Південноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д. Ушинського"

28.
Сумський національний аграрний університет для Відокремленого 
структурного підрозділу «Путивльський фаховий коледж Сумського 
національного аграрного університету»

29. Українська медична стоматологічна академія

ЗО. Центральноукраїнський національний технічний університет
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31. Національний університет цивільного захисту України

32.
Національний університет цивільного захисту України для Черкаського 
інститут пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля Національного 
університету цивільного захисту України

о
ОД. Національний авіаційний університет

34. Національний авіаційний університет для Льотної академії Національного 
авіаційного університету

35.
Національний авіаційний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Фаховий коледж інженерії та управління Національного 
авіаційного університету"

36.
Національний авіаційний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Криворізький фаховий коледж Національного авіаційного 
університету"

37.
Національний авіаційний університет для Відокремленого структурного 
підрозділу "Фаховий коледж інформаційних технологій та 
землевпорядкування Національного авіаційного університету

38. Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія 
будівництва та архітектури"

39. Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського

40. Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту

41. Військова академія (м. Одеса)

42. Національний технічний університет України «Київський політехнічний 
інститут імені Ігоря Сікорського»

43. Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. 0 . Дідоренка

44. Приватний заклад "Морський інститут післядипломної освіти імені контр- 
адмірала Федора Ф едоровича Ушакова

45. Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Ш упика

46. Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного

47. Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

48. Харківський національний технічний університет сільського господарства 
імені Петра Василенка

49. Національний університет "Одеська морська академія" для Азовського 
морського інституту Національного університету "Одеська морська академія»
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50.
Національний університет "Одеська морська академія" для Дунайського 
інституту Національного університету "Одеська морська академія"

51. Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

52.
Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" для Філії 
"Кременчуцький інститут вищого навчального закладу "Університет імені 
Альфреда Нобеля"

53. Донецький національний університет імені Василя Стуса

54. Комунальний заклад вищої освіти «Луцький педагогічний коледж» 
Волинської обласної ради

55. Національний університет "Полтавська політехніка імені Ю рія Кондратюка"

56. Харківська державна академія фізичної культури

57. Херсонський державний аграрно-економічний університет

58. Приватний заклад вищої освіти "Арт академія сучасного мистецтва імені 
Сальвадора Далі"

59. Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад 
"М іжрегіональна Академія управління персоналом"

60. Національна академія внутрішніх справ

61. Національна академія Державної прикордонної служби України 
ім. Богдана Хмельницького

62. Білоцерківський національний аграрний університет

63. Приватний заклад вищої освіти "Карпатський університет імені Авгус гина 
Волошина"

64. Університет митної справи та фінансів

65. Університет економіки і підприємництва

66. Харківський національний університет міського господарства 
імені О.М. Бекетова

67. Одеський національний медичний університет

68. Інститут рослинництва ім. В.Я. Ю р'єва Національної академії аграрних наук 
України

69. Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії 
аграрних наук України"

70. Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України
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71.
Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії 
імені О.Н. Соколовського"

72. Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України

73.
Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних 
наук України

74. Вінницький національний аграрний університет

75. Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова

76. Донецький юридичний інститут МВС України

77. Луганська державна академія культури і мистецтв

78. Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба

79. Харківський національний університет внутрішніх справ

80. Запорізький державний медичний університет

81. Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій 
імені С. 3. Гжицького

82. Київський національний університет будівництва і архітектури

83.
Київський національний університет культури і мистецтв для Відокремленого 
підрозділу "Львівська філія Київського національного університету культури і 
мистецтв"

84.
Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна для Львівської філії Дніпровського національного 
університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

85. Заклад вищої освіти "Міжнародний університет бізнесу і права"

86. Харківський регіональний інститут державного управління Національної 
академії державного управління при Президентові України

87. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна

88. Херсонський національний технічний університет

89. Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук 
України

90. Товариство з обмеженою відповідальністю М едичний коледж "Монада"
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91. Одеська державна академія будівництва та архітектури

92.
Приватний заклад вищої освіти "Харківський технологічний університет 
"ШАГ"

93. Хмельницький музичний коледж ім. В. І. Заремби

94. Інститут розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця Національної академії 
аграрних наук України

95. Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради "Академія мистецтв 
імені Павла Чубинського"

96. «Класичний приватний університет»

97. Одеський державний університет внутрішніх справ

98. Одеський державний університет внутрішніх справ для Херсонського 
факультету Одеського державного університету внутрішніх справ

99. Херсонська державна морська академія

100.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Фаховий коледж інфокомунікацій Національного 
університету "Львівська політехніка"

101.
Національний університет "Львівська політехніка" для Відокремленого 
структурного підрозділу "Автомобільно-дорожній фаховий коледж 
Національного університету "Львівська політехніка"

102.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Центральноукраїнський інститут розвитку людини

103.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Івано- 
Франківська філія

104.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 
Карпатський інститут підприємництва

105.

Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна" для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти 
"Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" Дніпровська 
філія

106.

Державний вищй навчальний заклад "Приазовський державний технічний 
університет" для відокремленого структурного підрозділу "Маріупольський 
машинобудівний фаховий коледж Державного вищого навчального закладу 
"Приазовський державний технічний університет
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107.

Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
відокремленого структурного підрозділу " Заліщицький фаховий коледж 
ім. Є. Храпливого Національного університету біоресурсів і 
природокористування України"

108.
Національний університет біоресурсів і природокористування України для 
відокремленого структурного підрозділу "Боярський фаховий коледж 
Національного університету біоресурсів і природокористування України"

109.
Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний 
фаховий коледж імені А. С. Макаренка"


