


 

    
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від  «___» _____________ 2019 р. №______  

  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 04 липня 2019 року 

Протокол № 137 

 

1. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими за напрямами 

підготовки (спеціальностями): 

 

1.1. Первинна акредитація 

 

Державна форма власності 

 

1.1.1. Бакалаври 

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

 (ідентифікаційний код – 02070909) 

      

 1401 Сфера обслуговування     

 6.140103 Туризм     

 

1.2. Чергова акредитація 

 

Державна форма власності 

 

1.2.1. Бакалаври 

 

Запорізький національний університет 

для Криворізького факультету Запорізького національного університету 

(ідентифікаційний код – 25756696) 

    

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030102 Психологія   

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Харківського інституту фінансів  

Київського національного торговельно-економічного університету 

 (ідентифікаційний код – 40397478) 

  

 0305 Економіка та підприємництво 

 6.030508 Фінанси і кредит 
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1.2.2. Молодші спеціалісти 

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

для Олександрійського коледжу  

Білоцерківського національного аграрного університету  

(ідентифікаційний код – 35155102) 

   

 0901 Сільське господарство і лісництво  

 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства  

 5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва  

 1101 Ветеринарія  

 5.11010101 Ветеринарна медицина  

 

Недержавна форма власності 

 

1.2.3. Спеціалісти 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський медичний університет» 

 (ідентифікаційний код – 16478809) 

    

 1201 Медицина   

 7.12010001 Лікувальна справа   

 7.12010005 Стоматологія   

 1202 Фармація   

 7.12020101 Фармація   

 

2. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими за напрямами підготовки (спеціальностями): 

 

2.1. Первинна акредитація 

 

Державна форма власності 

 

2.1.1. Молодші спеціалісти 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код – 02070944) 

     

 0303 Журналістика та інформація   

 5.03030301 Видавнича справа та редагування   

 

2.1.2. Бакалаври 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(ідентифікаційний код – 23623471) 

    

 0303 Журналістика та інформація  

 6.030301 Журналістика  

 0306 Менеджмент і адміністрування  

 6.030601 Менеджмент  
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Вінницький національний технічний університет 

(ідентифікаційний код – 02070693) 

    

 0403 Системні науки та кібернетика  

 6.040302 Інформатика  

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код – 02070909) 
    

 0202 Мистецтво  

 6.020207 Дизайн  

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 6.050102 Комп’ютерна інженерія  

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування  

 6.050601 Теплоенергетика  

 1701 Інформаційна безпека  

 6.170101 Безпека інформаційних і комунікаційних систем  

 

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

(ідентифікаційний код – 02125616) 
     

 0202 Мистецтво   

 6.020208 Декоративно-прикладне мистецтво   

 0203 Гуманітарні науки   

 6.020303 Філологія (Мова і література (польська)*   

 

Одеський національний політехнічний університет 

(ідентифікаційний код – 02071045) 
    

 1701 Інформаційна безпека  

 6.170103 Управління інформаційною безпекою  

 

Національний авіаційний університет 

(ідентифікаційний код – 01132330) 
     

 1702 Цивільна безпека   

 6.170201 Цивільний захист   

 

 

Недержавна форма власності 

 

2.1.3. Бакалаври 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код – 01597997)  

     

 0203 Гуманітарні науки  

 6.020303 Філологія  
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2.2. Чергова акредитація 

 

Державна форма власності 

 

2.2.1. Молодші спеціалісти 

 

Луцький національний технічний університет 

для Технічного коледжу Луцького національного технічного університету 

(ідентифікаційний код – 26415046) 
    

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж  

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура  

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів  

 

Львівський національний аграрний університет 

для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний коледж – 34387362) 
    

 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва  

 
5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в 

агропромисловому комплексі 

 

 5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва  

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 00284032) 
    

 0503 Розробка корисних копалин  

 5.05030404 Обслуговування та ремонт обладнання нафтових і газових промислів  

 

2.2.2. Бакалаври, спеціалісти 

 

Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 

(ідентифікаційний код – 01180116) 
    

 0301 Соціально-політичні науки  

 6.030101 Соціологія  

 

Центральноукраїнський державний педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 

(ідентифікаційний код – 02125415) 
    

 0303 Журналістика та інформація  

 6.030303 Видавнича справа та редагування  

 0402 Фізико-математичні науки  

 6.040205 Статистика  
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Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

(ідентифікаційний код – 02071151) 
    

 1401 Сфера обслуговування  

 6.140103 Туризм  

 

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

(ідентифікаційний код - 02125622) 
    

 0401 Природничі науки  

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

 

 

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

(ідентифікаційний код – 02071211) 
    

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 6.050101 Комп’ютерні науки  

 1401 Сфера обслуговування  

 6.140103 Туризм  

 

Запорізький національний університет 

(ідентифікаційний код – 02125243) 
    

 0303 Журналістика та інформація  

 6.030303 Видавнича справа та редагування  

 

 

Національна академія Служби безпеки України 

(ідентифікаційний код – 20001823) 
    

 0304 Право  

 6.030401 Правознавство  

 

Одеський національний політехнічний університет 

(ідентифікаційний код – 02071045) 
    

 1701 Інформаційна безпека  

 6.170102 Системи технічного захисту інформації  

 

Державний університет «Житомирська політехніка» 

 (ідентифікаційний код – 05407870) 
    

 0305 Економіка та підприємництво  

 6.030504 Економіка підприємства  

 0401 Природничі науки  

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

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

(ідентифікаційний код – 02010669) 
    

 1201 Медицина  

 7.12010004 Медична психологія  

 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

(ідентифікаційний код - 02066769) 
    

 0801 Геодезія та землеустрій  

 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій  

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

(ідентифікаційний код – 01566117) 
    

 0305 Економіка та підприємництво  

 6.030508 Фінанси і кредит  

 

Уманський національний університет садівництва 

(ідентифікаційний код – 00493787) 
   

 0901 Сільське господарство і лісництво 

 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство 

 

 

Комунальна форма власності 

 

 

2.2.3. Молодші спеціалісти 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Вашковецький медичний коледж 

Буковинського державного медичного університету» 

(ідентифікаційний код – 02011002) 
    

 1201 Медицина  

 5.12010101 Лікувальна справа  

 5.12010102 Сестринська справа  

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради «Лохвицьке медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011522) 
   

 1201 Медицина 

 5.12010102 Сестринська справа 
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2.2.4. Бакалаври 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(ідентифікаційний код – 02136554) 
   

 0101 Педагогічна освіта 

 6.010106 Соціальна педагогіка 

 0202 Мистецтво 

 6.020205 Образотворче мистецтво* 

 6.020207 Дизайн 

 0301 Соціально-політичні науки 

 6.030103 Практична психологія 

 

Недержавна форма власності 

 

2.2.5. Бакалаври, спеціалісти 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Львівський медичний інститут» 

(реєстраційний код – 32893200) 
    

 1201 Медицина  

 7.12010005 Стоматологія  

 

Вищий навчальний приватний заклад «Дніпровський гуманітарний університет» 

(ідентифікаційний код – 32495593) 
      

 1401 Сфера обслуговування    

 6.140103 Туризм    

 

Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет» 

(ідентифікаційний код – 24366800) 
    

 0305 Економіка та підприємництво  

 6.030509 Облік і аудит  

 

Приватне акціонерне товариство  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код - 00127522) 
     

 0304 Право    

 6.030401 Правознавство   

 

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила  

(ідентифікаційний код – 24684167) 
    

 0202 Мистецтво  

 6.020207 Дизайн  

 0303 Журналістика та інформація  

 6.030302 Реклама і зв’язки з громадськістю (за видами діяльності)  

 0304 Право  

 6.030401 Правознавство  
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3. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії визнати акредитованими освітні 

програми у закладах вищої освіти: 

 

3.1. Первинна акредитація освітньо-професійних програм 

 

Державна форма власності 

 

3.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

для Машинобудівного коледжу  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(ідентифікаційний код – 04601908) 

   

 Фінанси і кредит  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Дніпровський державний технічний університет 

для Комерційного технікуму  

Дніпровського державного технічного університету  

(ідентифікаційний код – 38593237) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Харчові технології  

181 Харчові технології  

 

Сторожинецький лісовий коледж 

 (ідентифікаційний код – 00275990) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Лисичанський державний гірничо-індустріальний коледж  

(ідентифікаційний код – 00173290) 

   

 Економіка підприємства  

051 Економіка  

 

Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана»  

для Економічного коледжу Державного вищого навчального закладу «Київський 

національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

(ідентифікаційний код – 04618613) 

   

 Маркетинг  

075 Маркетинг  
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для Коледжу інформаційних систем і технологій Державного вищого навчального 

закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»  

(ідентифікаційний код – 22934387) 

   

 Комерційна діяльність  

075 Маркетинг  

 

Національний університет харчових технологій 

для Волинського коледжу Національного університету харчових технологій  

(ідентифікаційний код – 34804384) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Інженерія програмного забезпечення  

121 Інженерія програмного забезпечення  

 

Львівський національний аграрний університет 

для Горохівського коледжу Львівського національного аграрного університету  

(ідентифікаційний код – 34387404) 

  

 Виробництво і переробка продукції тваринництва 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва 

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

для Технолого-економічного коледжу  

Білоцерківського національного аграрного університету  

(ідентифікаційний код – 00419680) 

  

 Інформаційна діяльність підприємства 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 

 

Таращанський державний технічний та економіко-правовий коледж 

(ідентифікаційний код – 00728173) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Шосткинське вище професійне училище»  

(ідентифікаційний код – 05537526) 

  

 Виробництво харчової продукції 

181 Харчові технології 
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Київський державний коледж туризму та готельного господарства  

(ідентифікаційний код – 05408295) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

3.1.2. Перший (бакалаврський) рівень 

 

Вищий державний навчальний заклад України  

«Буковинський державний медичний університет»  

(ідентифікаційний код – 02010971) 

   

 Медсестринство  

223 Медсестринство  

 

Українська інженерно-педагогічна академія  

(ідентифікаційний код – 02071228) 

   

 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)  

015 Професійна освіта (Видавничо-поліграфічна справа)  

   

 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)  

015 Професійна освіта (Електроніка, радіотехніка та телекомунікації)  

   

 Професійна освіта (Машинобудування)  

015 Професійна освіта (Машинобудування)  

   

 Професійна освіта (Харчові технології)  

015 Професійна освіта (Харчові технології)  

   

 Прикладна механіка. Зварювання  

131 Прикладна механіка  

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00493712) 

   

 Агрономія  

201 Агрономія 
 

 

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки  

для Коледжу технологій, бізнесу та права  

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(ідентифікаційний код – 01566465) 

   

 Товарознавство та торговельне підприємництво  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
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Донбаська національна академія будівництва і архітектури  

(ідентифікаційний код – 02070795) 

   

 Архітектура та містобудування  

191 Архітектура та містобудування  

   

 Водопостачання та водовідведення  

 Теплогазопостачання, вентиляція і кондиціювання  

 Міське будівництво та господарство  

 Автомобільні дороги та аеродроми  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

 

Житомирський національний агроекологічний університет  

(ідентифікаційний код – 00493681) 

   

 Економіка  

051 Економіка  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

   

 Водні біоресурси та аквакультура  

207 Водні біоресурси та аквакультура  

 

 

Комунальна форма власності 

 

 

3.1.3. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький медичний коледж» 

Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код – 02011290) 

   

 Сестринська справа  

 Лікувальна справа  

223 Медсестринство  

 

Комунальний заклад «Одеське обласне базове медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011506) 

   

 Сестринська справа  

223 Медсестринство  
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Недержавна форма власності 

 

3.1.4. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж  

(ідентифікаційний код – 01788131) 

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Приватний навчальний заклад «Міжнародний коледж еколого-інформаційної 

безпеки Центрально-Європейського університету»  

(ідентифікаційний код – 36488239) 

 Менеджмент  

073 Менеджмент  

 

Вищий навчальний заклад  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

для Рівненського коледжу Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 38537738) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

для Карпатського коледжу Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 38537701) 

   

 Право  

081 Право  

 

для Миколаївського коледжу Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 38537722) 

   

 Комп’ютерна інженерія  

123 Комп’ютерна інженерія  

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 

для Коледжу Приватного вищого навчального закладу  

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

(ідентифікаційний код – 38999042) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  
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 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Право  

081 Право  

   

 Комп’ютерна інженерія  

123 Комп’ютерна інженерія  

   

 Геодезія та землеустрій  

193 Геодезія та землеустрій  

   

 Фармація  

226 Фармація, промислова фармація  

   

 Готельно-ресторанна справа  

241 Готельно-ресторанна справа  

 

3.1.5. Перший (бакалаврський) рівень 

 

Вінницький кооперативний інститут  

(ідентифікаційний код – 01788042) 

   

 Право  

081 Право  

 

Приватний заклад вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого»  

(ідентифікаційний код – 42133412) 

   

 Богослов’я  

041 Богослов’я  

 

Вищий навчальний заклад  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна»  

(ідентифікаційний код – 30373644) 

   

 Фармація, промислова фармація  

226 Фармація, промислова фармація  

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика»  

(ідентифікаційний код – 37992250) 

   

 Психологія  

053 Психологія  

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  
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 Право  

081 Право  

   

 Медсестринство  

223 Медсестринство  

   

 Фізична терапія, ерготерапія  

227 Фізична терапія, ерготерапія  

   

 Туризм  

242 Туризм  

 

3.1.6. Другий (магістерський) рівень 

 

Вищий навчальний заклад «Український католицький університет»  

(ідентифікаційний код – 26205857) 

   

 Клінічна психологія з основами психодинамічної терапії  

053 Психологія  

 

Київський університет туризму, економіки і права 

(ідентифікаційний код – 22915220) 

   

 Готельно-ресторанний бізнес  

241 Готельно-ресторанна справа  

 

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ»  

(ідентифікаційний код – 22112656) 

 Історія та археологія  

032 Історія та археологія  

   

 Філологія (українська мова і література)  

 Філологія (мова і література угорська)  

035 Філологія  

   

 Біологія  

091 Біологія  

 

 

3.2. Первинна акредитація освітньо-наукових програм 

 

3.2.1. Другий (магістерський) рівень 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія»  

(ідентифікаційний код – 16459396) 

   

 Інженерія програмного забезпечення  

121 Інженерія програмного забезпечення  
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Державна наукова установа «Київський академічний університет»  

(ідентифікаційний код – 19477816) 

  

 Фізика та астрономія 

104 Фізика та астрономія 

  

 Прикладна фізика та наноматеріали 

105 Прикладна фізика та наноматеріали 

  

 Комп’ютерні науки 

122 Комп’ютерні науки 

 

4. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

визнати акредитованими освітні програми у закладах вищої освіти: 

 

4.1. Первинна акредитація освітньо-професійних програм 

 

Державна форма власності 

 

4.1.1. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Донецький національний технічний університет» 

для Бахмутського індустріального технікуму Державного вищого навчального закладу  

«Донецький національний технічний університет» 

(ідентифікаційний код – 33670479) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Національна академія статистики, обліку та аудиту 

для Коледжу бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту 

(ідентифікаційний код – 20780307) 

   

 Бізнес статистика та аналітика  

051 Економіка  

 

Донецький державний університет управління 

для Вугледарського коледжу Донецького державного університету управління 

(ідентифікаційний код – 24468328) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький коледж дизайну та економіки» 

(ідентифікаційний код – 00301990) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  
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Київське вище професійне училище деревообробки 

(ідентифікаційний код – 02544388) 

   

 Обробка деревини  

205 Лісове господарство  

 

Уманський національний університет садівництва 

для Відокремленого структурного підрозділу Тальнівського будівельно-

економічного коледжу Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код – 01355691) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

для Відокремленого структурного підрозділу Чигиринського економіко-правового 

коледжу Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код –  00729089) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Криворізький державний комерційно-економічний технікум 

(ідентифікаційний код – 01565922) 

   

 Ресторанне обслуговування  

241 Готельно-ресторанна справа  

 

 

Івано-Франківський державний коледж технологій та бізнесу 

(ідентифікаційний код – 01566100) 

   

 Фінанси і кредит  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

 

 

Дніпровський державний технічний університет 

для Комерційного технікуму Дніпровського державного технічного університету 

(ідентифікаційний код – 38593237) 

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  
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Національний технічний університет «Дніпровська політехніка» 

для Павлоградського коледжу 

 Національного технічного університету «Дніпровська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 00220026) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   

для Бурштинського енергетичного коледжу 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу   

(ідентифікаційний код – 33859679) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Торговельно-економічного коледжу  

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 01566123) 

   

 Оціночна діяльність  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Маркетингова діяльність  

075 Маркетинг  

   

 Інформаційна діяльність підприємства  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

для Одеського фінансово-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 40397462) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

 

для Житомирського торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету  

(ідентифікаційний код – 38343774) 

   

 Економіка підприємства  

051 Економіка  

   

 Оціночна діяльність  

071 Облік і оподаткування  
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для Коломийського економіко-правового коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 23925539) 

   

 Бухгалтерський облік  

071 Облік і оподаткування  

   

 Фінанси і кредит  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

для Вінницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 01565891) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

   

 Харчові технології  

181 Харчові технології  

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад  

«Червоненське вище професійне училище» 

(ідентифікаційний код – 05537153) 

 Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового виробництва  

208 Агроінженерія  

 

Сумський будівельний коледж 

(ідентифікаційний код – 01275986) 

   

 Бухгалтерський облік  

071 Облік і оподаткування  

   

 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр  

191 Архітектура та містобудування  

   

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

Національний університет харчових технологій 

для Львівського коледжу м’ясної та молочної промисловості 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код – 34568610) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  
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 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Роменського коледжу Державного вищого навчального закладу  

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 00284032) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

   

 Соціальна робота  

231 Соціальна робота  

 

для Коледжу інформаційних систем і технологій 

Державного вищого навчального закладу 

 «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код – 22934387) 

   

 Прикладна статистика  

 Економіка підприємства  

051 Економіка  

 

Сумський державний університет 

для Політехнічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код – 01393102) 

   

 Виробництво електронних та електричних засобів автоматизації  

171 Електроніка  

   

 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  

 Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій  

192 Будівництво та цивільна інженерія  

 

для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код – 02500741) 

   

 Професійна освіта. Комп’ютерні технології  

015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології)  
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Державний вищий навчальний заклад  

«Київський коледж будівництва, архітектури та дизайну» 

(ідентифікаційний код – 01275940) 

   

 Оціночна діяльність  

 Фінанси і кредит  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Вінницький національний аграрний університет 

для Немирівського коледжу будівництва, економіки та дизайну 

Вінницького національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код –  01350972) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

для Ладижинського коледжу 

Вінницького національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 00727713) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Відокремленого структурного підрозділу - Хмельницького політехнічного 

коледжу Національного університету «Львівська політехніка»  

(ідентифікаційний код – 39817752) 

   

 Комп’ютерна інженерія  

123 Комп’ютерна інженерія  

   

 Прикладна механіка  

131 Прикладна механіка  

   

 Автомобільний транспорт  

274 Автомобільний транспорт  

 

для Відокремленого структурного підрозділу – Коломийського політехнічного 

коледжу Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 20544802) 

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування 
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 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

   

 Маркетинг  

075 Маркетинг 
 

 

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічного коледжу  

Національного університету «Львівська політехніка» 

 (ідентифікаційний код – 38008357) 

   

 Дизайн одягу  

 Дизайн середовища  

022 Дизайн  

 

Вище професійне училище № 17 

(ідентифікаційний код – 02541444) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Галузеве машинобудування  

133 Галузеве машинобудування  

   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

 

Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 

(ідентифікаційний код – 05537288) 

   

 Монтаж і обслуговування електроустаткування суднового електрообладнання  

135 Суднобудування  

   

 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

 

Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж» 

 (ідентифікаційний код – 00208781) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

для Професійно-педагогічного коледжу 

 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(ідентифікаційний код – 26265606) 

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  
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Центральноукраїнський національний технічний університет 

для Світловодського політехнічного коледжу  

Центральноукраїнського національного технічного університету 

(ідентифікаційний код – 38340333) 

   

 Економіка  

051 Економіка  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Красноградський аграрно-технічний коледж імені Ф. Я. Тимошенка 

(ідентифікаційний код – 00728919) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Чернівецький державний комерційний технікум 

(ідентифікаційний код – 01566376) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

   

 Харчові технології  

181 Харчові технології  

 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 

(ідентифікаційний код – 05408295) 

   

 Право  

081 Право  

 

Володимир-Волинський агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 00727771) 

   

 Агроінженерія  

208 Агроінженерія  

 

Каховський державний агротехнічний коледж 

(ідентифікаційний код – 05453568) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  
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Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти 

Національної академії педагогічних наук України 

(ідентифікаційний код – 26125035) 

   

 Діловодство  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

 

Національний транспортний університет 

для Надвірнянського коледжу Національного транспортного університету 

(ідентифікаційний код – 38651796) 

   

 Діловодство  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

   

 Економіка підприємства  

051 Економіка  

 

Одеський національний політехнічний університет 

для Новокаховського політехнічного коледжу 

Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 00216237) 

   

 Комерційна діяльність  

075 Маркетинг  

 

Національна металургійна академія України 

для Криворізького технічного коледжу Національної металургійної академії України 

(ідентифікаційний код - 00193329) 

   

 Інформаційна діяльність підприємства  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

для Коледжу ракетно-космічного машинобудування  

Дніпровського національного університету імені Олеся Гончара 

(ідентифікаційний код – 21909950) 

   

 Бухгалтерський облік  

071 Облік і оподаткування  

 

Запорізький державний медичний університет 

для Медичного коледжу Запорізького державного медичного університету 

(ідентифікаційний код – 36803189) 

   

 Фармація  

226 Фармація, промислова фармація (226 Фармація)  
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Львівський національний аграрний університет 

для Стрийського коледжу Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний коледж – 34387362) 

   

 Бухгалтерський облік  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

 

4.1.2. Перший (бакалаврський) рівень 

 

Уманський національний університет садівництва 

(ідентифікаційний код – 00493787) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування 
 

   

 Лісове господарство  

205 Лісове господарство 
 

   

 Садово-паркове господарство  

206 Садово-паркове господарство 
 

 

Сумський державний університет 

(ідентифікаційний код – 05408289) 

   

 Інформаційні технології проектування  

 Інформатика  

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)  

   

 Фізична терапія  

227 Фізична терапія, ерготерапія (Фізична реабілітація)  

   

 Соціальна робота  

231 Соціальна робота  

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(ідентифікаційний код – 02070967) 

   

 Документознавство та інформаційна діяльність  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

   

 Теплоенергетика  

144 Теплоенергетика  

 

Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

(ідентифікаційний код – 02125094) 

   

 Хореографія  

024 Хореографія  
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Українська інженерно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02071228) 

   

 Професійна освіта (Нафтогазова справа)  

015 Професійна освіта (Нафтогазова справа)  

   

 Професійна освіта (Енергетика)  

015 Професійна освіта (Енергетика)  

   

 Електричні станції, мережі та системи  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

   

 Теплоенергетика  

144 Теплоенергетика  

 

для Навчально-наукового професійно-педагогічного інституту  

Української інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут) 

(ідентифікаційний код – 24819972) 

   

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(ідентифікаційний код – 02066753) 

   

 Олімпійський та професійний спорт  

017 Фізична культура і спорт  

   

 Дизайн середовища  

022 Дизайн  

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Харківського торговельно-економічного коледжу  

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 33297933) 

   

 Економіка підприємства  

051 Економіка  

   

 Ресторанні технології  

181 Харчові технології  

 

Національний транспортний університет 

(ідентифікаційний код – 02070915) 

   

 Екологія  

101 Екологія  
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 Інформаційні управляючі системи та технології  

122 Комп’ютерні науки (Комп’ютерні науки та інформаційні технології)  

 

Київський національний університет технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код – 02070890) 

   

 Комп’ютерні науки  

122 Комп’ютерні науки  

   

 Біотехнологія  

162 Біотехнології та біоінженерія  

 

Національна металургійна академія України  

(ідентифікаційний код – 02070766) 

   

 Професійна освіта (металургія)  

015 Професійна освіта (металургія)  

   

 Документознавство та інформаційна діяльність  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

   

 Комп’ютерні науки  

122 Комп’ютерні науки  

   

 Технологія машинобудування  

131 Прикладна механіка  

   

 Матеріалознавство  

132 Матеріалознавство  

   

 Галузеве машинобудування  

133 Галузеве машинобудування  

   

 Технології та обладнання ливарного виробництва  

 Технології та обладнання виробництва металів і сплавів  

 Технології та обладнання обробки металів тиском  

136 Металургія  

   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

   

 Теплоенергетика  

144 Теплоенергетика  

   

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
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 Хімічні технології  

 Переробка нафти та газу  

161 Хімічні технології та інженерія  

   

 Технології захисту навколишнього середовища  

183 Технології захисту навколишнього середовища  

 

для Криворізького металургійного інституту 

Національної металургійної академії України 

(ідентифікаційний код – 40787933) 

   

 Галузеве машинобудування  

133 Галузеве машинобудування  

   

 Металургія  

136 Металургія  

   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

   

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

   

 Хімічні технології та інженерія  

161 Хімічні технології та інженерія  

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(ідентифікаційний код – 04543387) 

   

 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  

014 Середня освіта (Образотворче мистецтво)  

   

 Соціальна робота  

231 Соціальна робота  

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(ідентифікаційний код - 02125639) 

   

 Початкова освіта. Психологія  

 Початкова освіта. Середня освіта (Інформатика)  

 Початкова освіта. Середня освіта (Мова і література (англійська))  

013 Початкова освіта  

   

 Психологія  

053 Психологія  
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 Туризм  

242 Туризм  

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

(ідентифікаційний код – 41330257) 

   

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

   

 Залізничні споруди та колійне господарство  

273 Залізничний транспорт  

   

 Транспортні технології (на залізничному транспорті)  

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)  

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

(ідентифікаційний код – 22769675) 

   

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

   

 Агроінженерія  

208 Агроінженерія  

   

 Автомобільний транспорт  

274 Автомобільний транспорт  

   

 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

(ідентифікаційний код – 02071211) 

   

 Комп’ютерні науки  

122 Комп’ютерні науки (122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології)  

   

 Технології електронних мультимедійних видань  

186 Видавництво та поліграфія  

 

Львівський національний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00493735) 

 Галузеве машинобудування  

133 Галузеве машинобудування  

 

Луцький національний технічний університет 

(ідентифікаційний код – 05477296) 

 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  
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Національний університет водного господарства та природокористування 

для Надслучанського інституту 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код –  38503405) 

   

 Лісове господарство  

205 Лісове господарство  

 

Харківський національний університет внутрішніх справ 

(ідентифікаційний код – 08571096) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування (фінансова безпека та фінансові 

розслідування) 

 

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Право (правозастосування)  

081 Право  

 

Харківський національний медичний університет 

(ідентифікаційний код – 01896866) 

   

 Сестринська справа  

223 Медсестринство  

 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

(ідентифікаційний код – 02125237) 

   

 Початкова освіта. Християнська етика  

 Початкова освіта. Іноземна мова  

013 Початкова освіта  

 

Одеський національний політехнічний університет 

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу 

 Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 03450732) 

 Транспортні технології  

275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)  

 

Львівський інститут економіки і туризму 

(ідентифікаційний код – 01566212) 

 Міжнародні економічні відносини  

292 Міжнародні економічні відносини  

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   

(ідентифікаційний код – 02070855) 

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  
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 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

   

 Комп’ютеризовані системи управління та автоматика  

 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

   

 Буріння нафтових і газових свердловин  

184 Гірництво  

   

 Газонафтопроводи та газонафтосховища  

 Обладнання нафтових і газових промислів  

 Видобування нафти і газу  

185 Нафтогазова інженерія та технології  

   

 Геодезія та землеустрій  

193 Геодезія та землеустрій  

   

 Туризм  

242 Туризм  

   

 Автомобільний транспорт  

274 Автомобільний транспорт  

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» 

для Харківського навчально-наукового інституту  

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

(ідентифікаційний код – 34818722) 

   

 Менеджмент  

073 Менеджмент  

 

Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

(ідентифікаційний код – 02125544) 

   

 Журналістика  

061 Журналістика  

   

 Туризм  

242 Туризм  

 

Київський державний коледж туризму та готельного господарства 

(ідентифікаційний код – 05408295) 

   

 Готельно-ресторанна справа  

241 Готельно-ресторанна справа  
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Львівська національна академія мистецтв 

для Косівського інституту прикладного та декоративного мистецтва 

Львівської національної академії мистецтв 

(ідентифікаційний код – 34857824) 

   

 Менеджмент соціокультурної діяльності  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності 
 

 

Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки 

для Коледжу технологій, бізнесу та права 

Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки 

(ідентифікаційний код – 01566465) 

   

 Харчові технології та організація ресторанного бізнесу  

181 Харчові технології  

 

Український державний університет залізничного транспорту 

(ідентифікаційний код – 01116472) 

   

 Спеціалізовані комп’ютерні системи  

123 Комп’ютерна інженерія  

 

Одеський національний морський університет 

(ідентифікаційний код – 01127777) 

   

 Судноводіння  

271 Річковий та морський транспорт  

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код – 02070909) 

   

 Електромеханічні системи автоматизації та електропривод  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

(ідентифікаційний код – 02071168) 

   

 Матеріалознавство  

132 Матеріалознавство  

 

4.1.3. Другий (магістерський) рівень 

 

Державний університет інфраструктури та технологій 

(ідентифікаційний код – 41330257) 

   

 Автоматизовані системи технологічного зв’язку  

 Комп’ютерні інформаційно-керуючі системи  

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  
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 Локомотиви та локомотивне господарство  

 Вагони та вагонне господарство  

 Залізничні споруди та колійне господарство  

273 Залізничний транспорт  

   

 Транспортні технології (на залізничному транспорті)  

275 Транспортні технології (на залізничному транспорті)  

 

Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

(ідентифікаційний код – 24980799) 

   

 Електротехнічні системи електроспоживання  

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка  

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(ідентифікаційний код - 02125639) 

   

 Психологія  

053 Психологія  

 

Державний університет телекомунікацій  

(ідентифікаційний код – 38855349) 

   

 Маркетинг  

075 Маркетинг  

 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

(ідентифікаційний код – 00493706) 

   

 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

Одеський державний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00493008) 

   

 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза  

 

Комунальна форма власності 

 

4.1.4. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

Полтавської обласної ради «Лохвицьке медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011522) 

 Сестринська справа  

223 Медсестринство  
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Харківське обласне вище училище фізичної культури і спорту 

(ідентифікаційний код – 05401005) 

   

 Фізична культура і спорт  

017 Фізична культура і спорт  

 

Комунальний заклад «Одеське обласне базове медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 02011506) 

   

 Стоматологія ортопедична  

221 Стоматологія  

   

 Лікувальна справа  

223 Медсестринство  

   

 Лабораторна діагностика  

224 Технології медичної діагностики та лікування  

   

 Фармація, промислова фармація  

226 Фармація, промислова фармація  

 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради  

«Броварське вище училище фізичної культури» 

(ідентифікаційний код – 22208066) 

   

 Інструктор-методист з фізичної культури і спорту  

017 Фізична культура і спорт  

 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Прикарпатський лісогосподарський коледж» 

(ідентифікаційний код – 22178017) 

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Львівський коледж культури і мистецтв» 

(ідентифікаційний код – 02214751) 

 Організація народної інструментальної творчості  

 Організація народної пісенної творчості  

028 Менеджмент соціокультурної діяльності  

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Вашковецький медичний коледж  

Буковинського державного медичного університету» 

(ідентифікаційний код – 02011002) 

   

 Лікувальна справа  

223 Медсестринство  
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Комунальний заклад «Дніпропетровський коледж культури і мистецтв» 

Дніпропетровської обласної ради» 

(ідентифікаційний код – 02214490) 

   

 Народне інструментальне мистецтво (естрадні інструменти)  

 Народне інструментальне мистецтво (народні інструменти)  

 Народне пісенне мистецтво  

 Естрадний спів  

025 Музичне мистецтво  

   

 Видовищно-театралізовані заходи  

 Естрадний танець  

026 Сценічне мистецтво  

   

 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа  

 

 

Комунальний заклад «Одеський театрально-художній коледж» 

(ідентифікаційний код – 35565631) 

   

 Кіно-фото-відео справа  

021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво  

   

 Видовищно-театралізовані заходи  

 Світлотехнічне забезпечення театрально-видовищних заходів  

 Звукове оформлення театрально-видовищних заходів  

 Художньо-гримерне оформлення театрально-видовищних заходів  

 Художньо-бутафорне оформлення театрально-видовищних заходів та лялькових 

вистав 

 

 Художнє оформлення видовищно-театралізованих заходів  

 Художньо-костюмерне оформлення театрально-видовищних заходів  

026 Сценічне мистецтво  

 

 

4.1.5. Перший (бакалаврський) рівень 

 

 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 

(ідентифікаційний код – 02904160) 

   

 Дошкільна освіта  

012 Дошкільна освіта  

   

 Початкова освіта  

013 Початкова освіта  
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Недержавна форма власності 

 

4.1.6. Освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» 

 

Приватний навчальний заклад «Міжнародний коледж еколого-інформаційної 

безпеки Центрально-Європейського університету» 

(ідентифікаційний код – 36488239) 

   

 Екологія  

101 Екологія  

 

Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки 

(ідентифікаційний код – 01788094) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Товарознавство в митній справі  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

   

 Ресторанне обслуговування  

241 Готельно-ресторанна справа  

 

 

Вінницький кооперативний інститут 

для Коледжу економіки і права Вінницького кооперативного інституту 

(ідентифікаційний код – 36310333) 

   

 Товарознавство в митній справі  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет»  

для Відокремленого структурного підрозділу  

Приватного вищого навчального закладу «Київський міжнародний університет» -  

«Коледж Київського міжнародного університету» 

(ідентифікаційний код – 37498756) 

   

 Підприємництво  

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

 

 

Приватний вищий навчальний заклад Університет Короля Данила  

для Коледжу Приватного вищого навчального закладу Університету Короля Данила 

(ідентифікаційний код – 37410081) 

   

 Графічний дизайн  

022 Дизайн  
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Приватний вищий навчальний заклад «Фінансово-правовий коледж» 

(ідентифікаційний код – 22865098) 

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

 

Приватне акціонерне товариство  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

для Коледжу при Житомирському інституті Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код – 36482918) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»  

для Полтавського бізнес-коледжу Приватного вищого навчального закладу 

«Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»  

(ідентифікаційний код – 38690526) 

   

 Фізичне виховання та реабілітація  

017 Фізична культура і спорт  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екранних мистецтв» 

(ідентифікаційний код – 33546340) 

   

 Сценічне мистецтво  

026 Сценічне мистецтво  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» 

для Структурного підрозділу Приватного вищого навчального закладу «Львівський 

університет бізнесу та права» - Коледж Львівського університету бізнесу та права 

(ідентифікаційний код – 36738876) 

   

 Право  

081 Право  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Університет сучасних знань» 

для Кропивницького коледжу  

Приватного вищого навчального закладу «Університет сучасних знань» 

(ідентифікаційний код – 39679676) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Право  

081 Право  
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Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

для Хмельницького кооперативного коледжу 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

(ідентифікаційний код - 35994722) 

   

 Менеджмент  

073 Менеджмент  

 

4.1.7. Перший (бакалаврський) рівень 

 

«Класичний приватний університет» 

(ідентифікаційний код – 19278502) 

   

 Середня освіта (Інформатика)  

014 Середня освіта (Інформатика)  

 

Львівський торговельно-економічний університет 

(ідентифікаційний код – 01597980) 

   

 Харчові технології  

181 Харчові технології  

 

Приватний заклад вищої освіти  

«Кам’янець-Подільський податковий інститут» 

(ідентифікаційний код – 41757627) 

   

 Облік і оподаткування  

071 Облік і оподаткування  

   

 Фінанси, банківська справа та страхування  

072 Фінанси, банківська справа та страхування  

   

 Право  

081 Право  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Інститут екології економіки і права» 

(ідентифікаційний код – 33155797) 

   

 Економіка  

051 Економіка  

   

 Фінанси і кредит  

072 Фінанси, банківська справа та страхування 
 

   

 Маркетинг  

075 Маркетинг  
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 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

 

101 Екологія  

 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

для Дубенської філії Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 33261561) 

   

 Право  

081 Право  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» 

(ідентифікаційний код – 32408165) 

   

 Міжнародні відносини  

291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії  

 

4.1.8. Другий (магістерський) рівень 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Нікопольський економічний університет» 

(ідентифікаційний код – 20250006) 

   

 Менеджмент  

073 Менеджмент  

 

Приватне акціонерне товариство  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код - 00127522) 

   

 Право  

081 Право  

 

для Чернігівського інституту імені Героїв Крут Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код –  22812968) 

 Право  

081 Право  

 

Міжнародний гуманітарний університет 

(ідентифікаційний код – 26249278) 

 Стоматологія  

221 Стоматологія  

 

Приватний вищий навчальний заклад «Львівський університет бізнесу та права» 

(ідентифікаційний код – 32408165) 

 Міжнародне право  

293 Міжнародне право  
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4.2. Первинна акредитація освітньо-наукових програм 

 

Державна форма власності 

 

4.2.1. Другий (магістерський) рівень 

 

Національний університет «Києво-Могилянська академія» 

(ідентифікаційний код – 16459396) 

   

 Фізика (Теоретична фізика)  

104 Фізика та астрономія  

 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(ідентифікаційний код - 02125639) 

   

 Початкова освіта  

013 Початкова освіта  

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код – 02070944) 

   

 Зарубіжна література та англійська мова: теорія та методика навчання  

014 Середня освіта (Мова і література (англійська))  

 

Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

(ідентифікаційний код – 02125237) 

   

 Педагогіка вищої школи  

011 Освітні, педагогічні науки  

 

5. Відповідно до п. 17 Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і 

спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р. № 978 «Про 

затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 

вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», продовжити строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки спеціалістів (бакалаврів) на строк дії 

сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:  

 

Державна форма власності 

 

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

(ідентифікаційний код - 02125295) 

Шифр та найменування 

галузі знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент (бакалавр) 01.07.2026 
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6. Відповідно до пункту 41 Розділ XV «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 та пункту 2 розділу І Закону 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо діяльності вищих 

навчальних закладів, наукових установ, переміщених з тимчасово окупованої території та 

з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють 

свої повноваження» № 1731-VIII від 03.11.2016, продовжити термін дії сертифікатів про 

акредитацію напрямів підготовки, спеціальностей тимчасово переміщених вищих 

навчальних закладів на період проведення антитерористичної операції, але не більш як на 

п’ять років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів. 
 

 

Державна форма власності 

 

 

Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

(ідентифікаційний код – 02070967) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити строк 

дії сертифіката 

02 Культура і мистецтво 029  Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа (магістр) 

01.07.2024 

10 Природничі науки 101 Екологія (магістр) 01.07.2024 

10 Природничі науки 101 Екологія (бакалавр) 01.07.2024 

 

6.1. Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів 

підготовки, спеціальностей. 
 

 

7. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

переоформити сертифікати про акредитацію освітньо-професійних програм: 

 

 

Державна форма власності 

  

Державний університет «Житомирська політехніка» 

(ідентифікаційний код - 05407870) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Економіка 051 Економіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Облік і 

оподаткування 
071 Облік і оподаткування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

072 Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Менеджмент 073 Менеджмент 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 



Рішення Акредитаційної комісії від 04 липня 2019 року, протокол № 137 

 

41 

 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Екологія 101 Екологія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Управління ІТ-

проектами 

121 Інженерія 

програмного забезпечення 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Інженерія 

програмного 

забезпечення 

121 Інженерія 

програмного забезпечення 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Інформаційні 

системи та 

технології 

126 Інформаційні системи 

та технології 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 132 від 

06.11.2018 / до 

01.07.2023 

Прикладна механіка 131 Прикладна механіка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Галузеве 

машинобудування 

133 Галузеве 

машинобудування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Біомедична 

інженерія 
163 Біомедична інженерія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 128 від 

20.02.2018 / до 

01.07.2023 

Телекомунікації та 

радіотехніка 

172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

183 Технології захисту 

навколишнього 

середовища 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Розробка родовищ та 

видобування 

корисних копалин 

184 Гірництво 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Маркшейдерська 

справа 
184 Гірництво 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Туризмознавство 242 Туризм 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 132 від 

06.11.2018 / до 

01.07.2023 

Автомобільний 

транспорт 

274 Автомобільний 

транспорт 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 

Публічне управління 

та адміністрування 

281 Публічне управління 

та адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 133 від 

27.12.2018 / до 

01.07.2024 
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Тернопільський національний медичний університет  

імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України 

(ідентифікаційний код - 02010830) 

Назва освітньої 

програми 

Шифр та назва 

спеціальності 

Рівень вищої 

освіти 

Рішення про 

акредитацію/ термін 

дії сертифіката 

Сестринська справа 223 Медсестринство 

Перший 

(бакалаврський) 

Протокол № 131 від 

10.07.2018 / до 

01.07.2023 

Сестринська справа 223 Медсестринство 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 131 від 

10.07.2018 / до 

01.07.2023 

Фізична терапія 
227 Фізична терапія, 

ерготерапія 

Другий 

(магістерський) 

Протокол № 136 від 

06.06.2018 / до 

01.07.2024 

 

8. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

переоформити сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми за другим 

(магістерським) рівнем Середня освіта (Біологія та хімія) зі спеціальності 014 Середня 

освіта (Біологія) (рішення Акредитаційної комісії від 06.11.2018, протокол № 132) на 

сертифікат про акредитацію освітньо-професійної програми за другим (магістерським) 

рівнем Середня освіта (Біологія та хімія) зі спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини) для Житомирського державного університету імені Івана Франка. 

 

9. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відмовити в акредитації напрямів 

підготовки, спеціальностей: 

 

9.1. Чергова акредитація 

 

9.1.1. Молодші спеціалісти 

 

Приватний заклад вищої освіти  

«Карпатський університет імені Августина Волошина» 

для Ужгородського гуманітарно-економічного коледжу  

Карпатського університету імені Августина Волошина 

(ідентифікаційний код – 39859653) 

     

 0304 Право    

 5.03040101 Правознавство    

 

9.1.2. Бакалаври 

 

Приватний заклад вищої освіти  

«Карпатський університет імені Августина Волошина» 

 (ідентифікаційний код – 31477568) 

    

 0203 Гуманітарні науки   

 6.020301 Філософія   

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030102 Психологія   
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 0304 Право   

 6.030401 Правознавство   

 0305 Економіка та підприємництво   

 6.030508 Фінанси і кредит   

 

10. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відмовити в акредитації освітньо-

професійних програм: 

 

10.1. Перший (бакалаврський) рівень 

 

Приватний заклад «Морський інститут післядипломної освіти  

імені контр-адмірала Федора Федоровича Ушакова»  

(ідентифікаційний код – 39956476) 

   

 Судноводіння  

 Експлуатація суднових енергетичних установок  

 Експлуатація суднового електрообладнання і засобів автоматики 
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Голова Акредитаційної комісії  Л. М. Гриневич 

   

 

Секретар Акредитаційної комісії   О. І. Шаров 

 


