
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

0 <£_____20 3  / р. № ^ ~

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 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)», 
наказу Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну 
класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти 
і науки України 19.02.2021 р. (протокол № 203)

НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензію на провадження освітньої діяльності (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, 2).

2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 3.1 -  3.2).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 -  4.8).



4. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про 
видачу ліцензій на провадження освітньої діяльності (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).

• 5. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з 
переліком (додаток 5) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 5.1-5.2).

6. Відмовити у видачі ліцензії на 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 відповідними підставами, 
що додаються (додаток 6).

7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності
КОМУНАЛЬНОМУ ЗАКЛАДУ «БАХМУТСЬКИЙ ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ 
КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ ІМЕНІ ІВАНА КАРАБИЦЯ» (ідентифікаційний 
код юридичної особи -  02214567) у сфері фахової передвищої освіти за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 7).

8. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
(розширення провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій 
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з 
переліком (додаток 8) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 8.1-8.36).

9. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 9) за 
відповідними підставами, що додаються (додаток 9.1-9.181).

10. Переоформити ліцензії на провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері фахової передвищої освіти за відповідними підставами, 
що додаються (додаток 10).

11. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності Приватному 
закладу вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова» (ідентифікаційний код юридичної особи -  14204539) для 
Дніпродзержинського центру дистанційно-заочного навчання Вищого 
навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки і 
менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 
(ідентифікаційний код відокремленого структурного підрозділу юридичної 
особи -  26329631) та Звенигородської філії Вищого навчального закладу 
«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» (у формі 
товариства з обмеженою відповідальністю) (ідентифікаційний код 
відокремленого структурного підрозділу юридичної особи -  25728091) у 
сфері вищої освіти за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 11, 12).



12. Анулювати ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам у 
сфері професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком 
(додаток 13) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 13.1-13.3).

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

• 14. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр освіти і науки України Сергій ШКАРЛЕТ

















Ідентифікаційний код: 00493764

Місцезнаходження юридичної особи: Україна, 62483, Харківська обл., Харківський р-н, селище міського типу Рогань, УЧБОВЕ МІСТЕЧКО ХНАУ, П/В "КОМУНІСТ-1"

№ з/п

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку 

з реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1
Вернидуб Жанна 

Георгіївна

2
Вернидуб Жанна 

Георгіївна

3
Вернидуб Жанна 

Георгіївна

4

Вернидуб Жанна 

Георгіївна

№ з/п
Назва освітньої 

програми
Код  спеціальності Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку 

з реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

100

1860

925

55

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи – 38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ, ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Рівень вищої освіти
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу 

ліцензії

Початковий рівень (короткий цикл)  Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом 

Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673,  зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про видачу 

ліцензії

Перший (бакалаврський) рівень   

Другий (магістерський) рівень 

Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень



1
Архітектура та 

містобудування
191

Архітектура та 

містобудування

перший 

(бакалаврський) 

рівень

Вернидуб Жанна 

Георгіївна

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030504  Економіка підприємства 50 50 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

2 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030508  Фінанси і кредит 50 50 0

Наказ МОНУ  №1931л від 

30.11.2015 (рішення АК від 

17 листопада 2015 р. 

протокол №119)

3 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030509  Облік і аудит 75 75 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

4 0306
 Менеджмент і 

адміністрування
6.030601  Менеджмент 75 75 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

5 0801
 Геодезія та 

землеустрій
6.080101

 Геодезія, картографія та 

землеустрій
100 100 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

6 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090101  Агрономія 260 150 0

Нказ МОНУ  №1683л від 

03.07.2015 (рішення АК від 

30.06. 2015, протокол №117 )

7 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090103
 Лісове і садово-паркове 

господарство
80 80 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

8 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090105  Захист рослин 75 50 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,  від 27.08.2010 р. №787)

Номер рішення за кожною 

спеціальністю (протокол 

АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної 

спеціальності)

Шифр галузі знань Назва галузі знань

Підготовка бакалаврів

Інші види освітньої діяльності

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг

50 Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку 

з реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру



1

Наказ МОНУ  №571л від 

28.02.2012 (рішення ДАК від 

28.02.2012, протокол №93)

2

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК від 

24.07. 2015, протокол №118)

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

Дата і номер рішення 

про розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності 

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв'язку 

з реорганізацією 

закладу/відокре

мленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 07
Управління та 

адміністрування
074

 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565

1 07
Управління та 

адміністрування
074

 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства освіти і 

науки України від 19.12.2016 

№ 1565

рішення МАК від 29 червня 1995 р. протокол №19 (наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р. №215),

рішення ДАК від 14 жовтня 1997 р. протокол №10,

рішення ДАК від 21 грудня 1999 р. протокол №24,

рішення ДАК від 20 червня 2000 р. протокол №27,

рішення ДАК від 25 грудня 2001 р. протокол №36,

рішення ДАК від 9 липня 2002 р. протокол №40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. №414),

рішення ДАК від 10 червня 2003 р. протокол №45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р. №401),

 рішення ДАК від 15 липня 2003 р. протокол №46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. №480),

рішення ДАК від 19 жовтня 2004 р. протокол №52 (наказ МОН України від 26.10.2004 р. №2422л),

рішення ДАК від 22 лютого 2005 р. протокол №54 (наказ МОН України від 09.03.2005 р. №415л),

рішення ДАК від 19 квітня 2005 р. протокол №55 (наказ МОН України від 27.04.2005 р. №853л),

рішення ДАК від 21 червня 2005 р. протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858л),

рішення ДАК від 11 жовтня 2005 р. протокол №57 (наказ МОН України від 25.10.2005 р. №1998л),

рішення ДАК від 21 квітня 2006 р. протокол №60 (наказ МОН України від 03.05.2006 р. №1105л),

рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1873л),

рішення ДАК від 27 листопада 2007 р. протокол №68 (наказ МОН України від 04.12.2007 р. №2144л),

Підготовка магістрів   

30

50

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) 2000

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами 

(спеціальностями) Всього на рік

В межах загального 

ліцензованого обсягу

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів,

спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем

(освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу

Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів

та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 року за

№ 20/29888 (далі – наказ № 1565) *

Підготовка бакалаврів  

Ліцензований обсяг

Місце провадження освітньої діяльності

найменування юридичної особи: 

1. 62483 Харківська область, Харківський район, п/в «Комуніст-1», учбове містечко ХНАУ

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Дата і номер попередніх рішень:



рішення ДАК від 16 грудня 2008 р. протокол №74 (наказ МОН України від 23.12.2008 р. №2625л),

рішення ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол №85 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.11.2010 р. №2035л),

рішення ДАК від 10 березня 2011 р. протокол №86 (наказ МОНмолодьспорту України від 31.03.2011 р. №764л),

рішення ДАК від 28 лютого 2012 р. протокол №93 (наказ МОНмолодьспорту України від від 28.02.2012 року №571л),

рішення АК від 27 грудня 2012 р. протокол №100 (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. №1л),

рішення АК від 27 червня 2013 р. протокол №105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. №2494л),

рішення АК від 8 липня 2014 р. протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642л),

рішення АК від 27 січня 2015 р. протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 р. №133л),

рішення АК від 31 березня 2015 р. протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. №553л),

рішення АК від 30 червня 2015 р. протокол №117 (наказ МОН України від 03.07.2015 р. №1683л),

рішення АК від 24 липня 2015 р. протокол №118 (наказ МОН України від 28.07.2015 р. №1709л),

рішення АК від 17 листопада 2015 р. протокол №119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. №1931л),

рішення АК від 1 березня 2016 р. протокол №120 (наказ МОН України від 14.03.2016 р. №434л),

рішення АК від 2 березня 2017 р. протокол №124 (наказ МОН України від 13.03.2017 р. №375),

Наказ МОНУ №707 від 23.06.2016  р.

наказ МОН від 22.06.2017 № 127-л "Про переоформлення ліцензій"

наказ МОН №666-л від 15.05.2018

наказ МОН України від 21.06.2018 № 1352-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 № 3022-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 № 41-л

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

Наказ МОН від 30.10.2019 № 975-л

Наказ МОН від 22.02.2021 № 19-л



М ІН ІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

/0 )
20 / ^ р .

НАКАЗ
м. Київ

№

Про ліцензування 
освітньої діяльності

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої 
статті 13, частин восьмої та дев’ятої статті 15, пункту 1 частини другої статті 16 
Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності», пункту 1 
частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», наказу 
Міністерства фінансів України від 14.01.2011 № 11 «Про бюджетну
класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії Міністерства освіти і 
науки України від 30.10.2019 (протокол № 157)

НАКАЗУЮ:
1. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 

освіти на початковому рівні (короткому циклі), першому (бакалаврському), 
другому (магістерському), третьому (освітньо-науковому) рівнях вищої освіти 
згідно з переліком (додаток 1) за видами освітньої діяльності, що додаються 
(додатки 1 .1-1 .24).

2. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері 
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою та для осіб з освітньо- 
кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста згідно з переліком (додаток 2) 
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1-2.10).

3. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (розширити 
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) у сфері 
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 3) за 
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 3.1-3.21).

4. Оформити ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам у 
сфері фахової передвищої освіти згідно з переліком (додаток 4) за видами 
освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 -  4.22).

5. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про 
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності, оформлення 
ліцензії на 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).



6. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері вищої 
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 5) за видами освітньої 
діяльності, що додаються (додатки 5 .1-5 .10).

7. Відмовити у розширенні провадження освітньої діяльності 
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними 
підставами, що додаються (додатки 6.1 -  6.7).

8. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності 
здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою 
згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 7.1 -  7.3).

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 8) за відповідними підставами, що додаються 
(додатки 8.1 -  8.3).

10. Департаменту ліцензування (Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на 
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про 
прийняте органом ліцензування рішення.

11. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра Єгор СТАДНИИ



Ідентифікаційний код: 00493764

Місцезнаходження юридичної особи: 62483 Харківська область, Харківський район, п/в «Комуніст-1», 

учбове містечко ХНАУ, 6325158500

денна 

форма

заочна 

форма

вечірня 

форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030504

 Економіка 

підприємства
50 50 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

2 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030508  Фінанси і кредит 50 50 0

Наказ МОНУ  №1931л 

від 30.11.2015 (рішення 

АК від 17 листопада 

2015 р. протокол №119)

3 0305
 Економіка та 

підприємництво
6.030509  Облік і аудит 75 75 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

4 0306
 Менеджмент і 

адміністрування
6.030601  Менеджмент 75 75 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

5 0801
 Геодезія та 

землеустрій
6.080101

 Геодезія, картографія та 

землеустрій
100 100 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

6 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090101  Агрономія 260 150 0

Нказ МОНУ  №1683л від 

03.07.2015 (рішення АК 

від 30.06. 2015, протокол 

№117 )

7 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090103
 Лісове і садово-паркове 

господарство
80 80 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

8 0901

 Сільське 

господарство і 

лісництво

6.090105  Захист рослин 75 50 0

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

1

Наказ МОНУ  №571л від 

28.02.2012 (рішення 

ДАК від 28.02.2012, 

протокол №93)

2

Наказ МОН №1709л від 

28.07.2015 (рішення АК 

від 24.07. 2015, протокол 

№118)

Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України  від 13.12.2006 р.№1719,  від 27.08.2010 

р. №787)

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ 

МОН, в якому приймалося 

рішення до даної 

спеціальності)

Підвищення кваліфікації за акредитованими напрямами (спеціальностями) 2000

Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань

Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами 

(спеціальностями) Всього на рік

В межах загального 

ліцензованого обсягу

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 

у сфері вищої освіти

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів,

бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей , за якими здійснюється підготовка здобувачів

вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), та ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та

ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 № 1565 «Про узагальнення переліків

спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та

спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України   10 січня 2017 року за № 20/29888 (далі – наказ № 1565) *

Підготовка бакалаврів

Інші види освітньої діяльності

Найменування напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

№ з/п

Код напряму 

підготов ки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги

Ліцензований обсяг



№ з/п
Шифр галузі 

знань
Назва галузі знань Код  спеціальності Назва спеціальності Підстава 

1 05
Соціальні та 

поведінкові науки
051 Економіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07
 Управління та 

адміністрування
076

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 07
Управління та 

адміністрування
072

 Фінанси, банківська 

справа та страхування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 07
Управління та 

адміністрування
071  Облік і оподаткування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

5 07
Управління та 

адміністрування
073  Менеджмент

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

6 07
Управління та 

адміністрування
074

 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

7 10 Природничі науки 101  Екологія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

8 19
Архітектура та 

будівництво
193  Геодезія та землеустрій

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

9 20
Аграрні науки та 

продовольство
201  Агрономія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

10 20
Аграрні науки та 

продовольство
205  Лісове господарство

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

11 20
Аграрні науки та 

продовольство
202

 Захист і карантин 

рослин

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

1 05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

2 07
 Управління та 

адміністрування
076

 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

3 07
Управління та 

адміністрування
072

 Фінанси, банківська 

справа та страхування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

4 07
Управління та 

адміністрування
071  Облік і оподаткування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

5 07
Управління та 

адміністрування
073  Менеджмент

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

6 07
Управління та 

адміністрування
074

 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

8 19
Архітектура та 

будівництво
193  Геодезія та землеустрій

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

9 20
Аграрні науки та 

продовольство
201  Агрономія

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

10 20
Аграрні науки та 

продовольство
203

Садівництво та 

виноградарство

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

11 20
Аграрні науки та 

продовольство
205  Лісове господарство

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

12 20
Аграрні науки та 

продовольство
206

Садово-паркове 

господарство

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

13 20
Аграрні науки та 

продовольство
202

 Захист і карантин 

рослин

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565

40

25

150

260

50

50

75

50

20

30

100

50

50

50

200

125

410

160

Підготовка магістрів   

100

150

100

50

50

Підготовка бакалаврів  

Ліцензований обсяг



№п/пШифр галузі знаньНазва галузі знань код спеціальності назва спеціальності 

Номер рішення за 

кожною спеціальністю 

(наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до 

даної  спеціальності) 

1 05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка
Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

2 07
Управління та 

адміністрування
071  Облік і оподаткування

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

3 20
Аграрні науки та 

продовольство
205  Лісове господарство

Наказ МОН від 

24.05.2019 № 661-л

1 28

Публічне 

управління та 

адміністрування

281
 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565; 

постанова КМУ від 

27.09.2016 № 674

2 01 Освіта/Педагогіка 015

Професійна освіта 

(Технологія 

виробництва і переробки 

продуків сільського 

господарства)

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

3 07
Управління та 

адміністрування
075 Маркетинг

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

4 20
Аграрні науки та 

продовольство
206

Садово-паркове 

господарство

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

5 10 Природничі науки 103 Науки про землю
наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

6 09 Біологія 091

Біологія                           

(з можливістю

здійснювати підготовку

іноземців та осіб без

громадянства)

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 13.12.2018 № 3022-л

7 05

Соціальні та 

поведінкові

науки

054

Соціологія                            

(з можливістю 

здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без 

громадянства)

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 13.12.2018 № 3022-л

8 19
Архітектура та 

будівництво
191

Архітектура та

містобудування

(з можливістю

здійснювати підготовку

іноземців та осіб без

громадянства)

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 13.12.2018 № 3022-л

50

Підготовка бакалаврів

Підготовка фахівців за першим (бакалаврським),  другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями  вищої 

освіти  За переліком постанови КМУ від 29 квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування  після дати набрання чинності 

постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 

02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 

«Комп’ютерні науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань 

і спеціальностей згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53.

Ліцензований обсяг

50

50

25

50

80                                             

(з урахуванням строків 

навчання)

80                                             

(з урахуванням строків 

навчання)

200                                             

(з урахуванням строків 

навчання)

Підготовка молодших бакалаврів

50                                             

(з урахуванням строків 

навчання)

50                                             

(з урахуванням строків 

навчання)

100                                             

(з урахуванням строків 

навчання)



9 20
Аграрні науки та 

продовольство
204

Технологія виробництва 

та

переробки продукції

тваринництва

(з можливістю

здійснювати підготовку

іноземців та осіб без

громадянства)

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 11.01.2019 № 41-л

10 20
Аграрні науки та 

продовольство
208 Агроінженерія

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

11 24
Сфера 

обслуговування
242 Туризм

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 21.06.2018 № 1352-л

12 16
Хімічна та 

біоінженерія
162

Біотехнології та 

біоінженерія

наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

1 28

Публічне 

управління та 

адміністрування

281
 Публічне управління та 

адміністрування

наказ Міністерства 

освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565; 

постанова КМУ від 

27.09.2016 № 674

2 10 Природничі науки 101 Екологія
наказ МОН №666-л від 

15.05.2018

1 05 Соціальні та поведінкові науки051 Економіка
Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

2 07
Управління та 

адміністрування
073  Менеджмент

Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

3 09 Біологія 091 Біологія
Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

4 10 Природничі науки 101  Екологія
Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

5 20
Аграрні науки та 

продовольство
201  Агрономія

Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

6 20
Аграрні науки та 

продовольство
202

 Захист і карантин 

рослин

Наказ МОНУ №707 від 

23.06.2016  р.

рішення МАК від 29 червня 1995 р. протокол №19 (наказ Міносвіти України від 19.07.1995 р. №215),

рішення ДАК від 14 жовтня 1997 р. протокол №10,

рішення ДАК від 21 грудня 1999 р. протокол №24,

рішення ДАК від 20 червня 2000 р. протокол №27,

рішення ДАК від 25 грудня 2001 р. протокол №36,

рішення ДАК від 9 липня 2002 р. протокол №40 (наказ МОН України від 18.07.2002 р. №414),

рішення ДАК від 10 червня 2003 р. протокол №45 (наказ МОН України від 23.06.2003 р. №401),

 рішення ДАК від 15 липня 2003 р. протокол №46 (наказ МОН України від 17.07.2003 р. №480),

рішення ДАК від 19 жовтня 2004 р. протокол №52 (наказ МОН України від 26.10.2004 р. №2422л),

рішення ДАК від 22 лютого 2005 р. протокол №54 (наказ МОН України від 09.03.2005 р. №415л),

рішення ДАК від 19 квітня 2005 р. протокол №55 (наказ МОН України від 27.04.2005 р. №853л),

рішення ДАК від 21 червня 2005 р. протокол №56 (наказ МОН України від 30.06.2005 р. №1858л),

рішення ДАК від 11 жовтня 2005 р. протокол №57 (наказ МОН України від 25.10.2005 р. №1998л),

рішення ДАК від 21 квітня 2006 р. протокол №60 (наказ МОН України від 03.05.2006 р. №1105л),

рішення ДАК від 26 червня 2007 р. протокол №67 (наказ МОН України від 09.07.2007 р. №1873л),

рішення ДАК від 27 листопада 2007 р. протокол №68 (наказ МОН України від 04.12.2007 р. №2144л),

рішення ДАК від 16 грудня 2008 р. протокол №74 (наказ МОН України від 23.12.2008 р. №2625л),

рішення ДАК від 5 жовтня 2010 р. протокол №85 (наказ МОНмолодьспорту України від 01.11.2010 р. №2035л),

рішення ДАК від 10 березня 2011 р. протокол №86 (наказ МОНмолодьспорту України від 31.03.2011 р. №764л),

рішення ДАК від 28 лютого 2012 р. протокол №93 (наказ МОНмолодьспорту України від від 28.02.2012 року №571л),

рішення АК від 27 грудня 2012 р. протокол №100 (наказ МОНмолодьспорту України від 04.01.2013 р. №1л),

рішення АК від 27 червня 2013 р. протокол №105 (наказ МОН України від 01.07.2013 р. №2494л),

рішення АК від 8 липня 2014 р. протокол №110 (наказ МОН України від 15.07.2014 р. №2642л),

рішення АК від 27 січня 2015 р. протокол №114 (наказ МОН України від 06.02.2015 р. №133л),

рішення АК від 31 березня 2015 р. протокол №115 (наказ МОН України від 14.04.2015 р. №553л),

рішення АК від 30 червня 2015 р. протокол №117 (наказ МОН України від 03.07.2015 р. №1683л),

Підготовка магістрів

30

Підготовка докторів філософії

10

10

100

50

25

100                                     (на 

строк навчання)

5

100                                               

(з урахуванням строків 

навчання)

20

5

Місце провадження освітньої діяльності

найменування юридичної особи: 

1. 62483 Харківська область, Харківський район, п/в «Комуніст-1», учбове містечко ХНАУ

Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

Дата і номер попередніх рішень:

5



рішення АК від 24 липня 2015 р. протокол №118 (наказ МОН України від 28.07.2015 р. №1709л),

рішення АК від 17 листопада 2015 р. протокол №119 (наказ МОН України від 30.11.2015 р. №1931л),

рішення АК від 1 березня 2016 р. протокол №120 (наказ МОН України від 14.03.2016 р. №434л),

рішення АК від 2 березня 2017 р. протокол №124 (наказ МОН України від 13.03.2017 р. №375),

Наказ МОНУ №707 від 23.06.2016  р.

наказ МОН від 22.06.2017 № 127-л "Про переоформлення ліцензій"

наказ МОН №666-л від 15.05.2018

наказ МОН України від 21.06.2018 № 1352-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 13.12.2018 № 3022-л

наказ Міністерства освіти і науки України від 11.01.2019 № 41-л

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л

Наказ МОН від 30.10.2019 № 975-л


