
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
о / ї р ,  "■ К ' " , и  №

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15 Закону України 
«Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення 
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.03.2017 
(протоколів № 45/1,45/2),

НАКАЗУЮ:

1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково- 
дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері 
вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) рівні згідно з переліком 
(додаток 1).

2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях і за
освітньо-кваліфікаційними рівнем «спеціаліст» згідно з переліком (додаток 2) 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2 -  2.33 .̂

3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної 
освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що 
додаються (додатки 3._^ -  3. 3 )-

4. 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 -  2201 1800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем 
здійснення діяльності).

5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у 
сфері вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з 
переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 4,_/ - 4.̂ 2 ).

6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні 
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно



з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються 
(додаток 5. / - 5./ ^ ).

7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність закладів освіти 
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійно-технічної 
освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними підставами, що 
додаються (додатки Ь . / - 6. $  ).

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

9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець



Додаток 1
до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 2017 р. № л

Перелік
здобувачів (ліцензіатів), яким видано ліцензії на освітню діяльність 

(розширено провадження освітньої діяльності) 
у сфері вищої освіти 

на третьому (освітньо-науковому) рівні

№ п/п Код та найменування 
галузі знань

Шифр та найменування 
спеціальності

Ліцензійний
обсяг

(особи)
К иївський національний університет ім ені Т араса Ш евченка

(ідентиф ікаційний код 02070944)
1 10 П риродничі науки 106 Г е о гр а ф ія " 50

У країнська академія друкарства (м. Л ьвів)
(ідентиф ікаційний код 02071004)

1 12 Інф орм аційні технології 126 Інф орм аційні систем и та 
технології

12

П риватне акціонерне товариство «П риватний вищ ий навчальний заклад  
«Запорізький інститут економ іки та інф орм аційних технологій»

(ідентифікаційний код 22115979)
1 05 С оціальні та поведінкові 

науки
051 Економ іка 12

О деський держ авний аграрний університет
(ідентиф ікаційний код  00493008)

1 20 А грарні науки та 
продовольство

201 А гроном ія 15

Запорізький держ авний м едичний ун іверситет
(ідентиф ікаційний код 02010741)

1 22 О хорона здоров'я 228 П едіатрія 10
Н ауково-досл ідний інститут приватного права і п ідприєм ництва  

імені академ іка Ф. Г. Бурчака  
Н ац іон альн ої академ ії правових наук У країни  (м. К иїв)

(ідентифікаційний код 19485263)
1 08 П раво 081 Право зо

Директор департаменту атестації 
кадрів вищої кваліфікації та ліцензування

/ '

А. Г. Шевцов


