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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства освіти і науки України  

від  «___» _____________ 2017 р. №______  

  

 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

АКРЕДИТАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

від 26 квітня 2017 року 

Протокол № 125 

 

 

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. Магістри 

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

(ідентифікаційний код - 05385631) 

       

 0203 Гуманітарні науки     

 8.02030304 Переклад     
 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

(ідентифікаційний код - 22769675) 

     

 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва   

 8.10010202 Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі   

 

1.2. Чергова акредитація 
 

Державна форма власності 
 

1.2.1. Бакалаври, магістри 

 

Національний технічний університет України 

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

(ідентифікаційний код - 02070921) 

       

 0505 Машинобудування та матеріалообробка     

 8.05050317 Поліграфічні машини та автоматизовані комплекси     
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Національний авіаційний університет 

для Кременчуцького льотного коледжу 

Національного авіаційного університету  

(ідентифікаційний код - 01132369) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030509 Облік і аудит     

 

1.2.2. Молодші спеціалісти 

 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

(ідентифікаційний код - 20933314) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 

Одеський державний екологічний університет 

для Херсонського гідрометеорологічного технікуму 

Одеського державного екологічного університету 

(ідентифікаційний код - 02572226) 

       

 0401 Природничі науки     

 5.04010602 Прикладна екологія     

 

 

Недержавна форма власності 
 

 

1.2.3. Бакалаври, магістри 
 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Київський університет культури» 

(ідентифікаційний код - 31028309)  

(зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№ 10701070058003244 від 08.05.2015) 

       

 0201 Культура     

 8.02010101 Культурологія (за видами діяльності)     

 8.02010301 Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури     

 8.02010501 Документознавство та інформаційна діяльність     

 0303 Журналістика та інформація     

 6.030301 Журналістика     

 1401 Сфера обслуговування     

 6.140101 Готельно-ресторанна справа     

 8.14010101 Готельна і ресторанна справа     

 6.140103 Туризм     

 8.14010301 Туризмознавство (за видами)     
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Приватний вищий навчальний заклад 

Університет новітніх технологій 

(ідентифікаційний код - 24091786)  

(зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Київ, дата та номер останньої реєстраційної дії № 10701070017003764 від 10.11.2014) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 6.050101 Комп’ютерні науки     

 

 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код - 00127522) 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)     

 

 

Вищий навчальний заклад 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

для Луцького інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код - 25788377) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 6.050102 Комп’ютерна інженерія     

 

 

1.2.4. Молодші спеціалісти 

 

 
Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» 

(зареєстровано Шевченківською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10743330038007220 від 23.10.2012) 

для Коледжу економіки, права та інформаційних технологій 

Вищого навчального закладу «Університет економіки та права «КРОК» 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050702 Комерційна діяльність     

 5.03050802 Оціночна діяльність     
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Харківський інститут управління 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14801070035003636 від 28.04.2016) 

для Коледжу управління та інформаційних технологій 

Харківського інституту управління 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(ідентифікаційний код - 26355321) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність  до 01.07.2017  

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю Медичний коледж «Монада» 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Львівської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14151070021002538 від 12.12.2012) 

для Хустської філії  

Товариства з обмеженою відповідальністю «Медичний коледж «Монада» 

(ідентифікаційний код - 22094622) 

       

 1201 Медицина     

 5.12010101 Лікувальна справа     
 

 

 

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. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

 

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» 

(ідентифікаційний код – 02071180) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 8.05010103 Системне проектування     

 0503 Розробка корисних копалин     

 8.05030401 Видобування нафти і газу     

 0505 Машинобудування та матеріалообробка     

 8.05050310 Машини і механізми нафтогазових промислів     

 0507 Електротехніка та електромеханіка     

 8.05070206 Електропобутова техніка     

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація     

 8.18010016 Бізнес-адміністрування     

 8.18010019 Медіа-комунікації     
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Донецький державний університет управління 

(ідентифікаційний код – 00173427) 

       

 0403 Системні науки та кібернетика     

 6.040302 Інформатика     

 

Запорізька державна інженерна академія 

(ідентифікаційний код – 05402565) 

       

 1702 Цивільна безпека     

 6.170202 Охорона праці     

 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

(ідентифікаційний код – 02071197) 

       

 0403 Системні науки та кібернетика     

 8.04030204 Інформаційно-комунікаційні технології     

 

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

(ідентифікаційний код – 02071151) 

       

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010016 Бізнес-адміністрування     

 

Київський національний лінгвістичний університет 

(ідентифікаційний код – 02125289) 

       

 1401 Сфера обслуговування     

 6.140103 Туризм     

 

Миколаївський національний університет імені В. О. Сухомлинського 

(ідентифікаційний код – 02125444)  

       

 0203 Гуманітарні науки     

 8.02030202 Етнологія     

 0301 Соціально-політичні науки     

 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)     

 

Донецький національний університет імені Василя Стуса 
(ідентифікаційний код – 02070803) 

       

 0302 Міжнародні відносини     

 6.030206 Міжнародний бізнес     

 

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

(ідентифікаційний код – 23322597) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці     
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 0306 Менеджмент і адміністрування     

 8.03060106 Управління в сфері економічної конкуренції     

 1501 Державне управління     

 8.15010010 Регіональне управління     

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010012 Управління інноваційною діяльністю     

 

Херсонський державний університет 

(ідентифікаційний код – 02125609) 

       

 0303 Журналістика та інформація     

 8.03030101 Журналістика (за видами)     

 

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

(ідентифікаційний код – 05385631) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)     

 

Одеський державний екологічний університет 

(ідентифікаційний код – 26134086) 

       

 0401 Природничі науки     

 8.04010506 Атмосферна геофізика     

 

Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

(ідентифікаційний код – 02066753) 

       

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування     

 8.05060105 Енергетичний менеджмент     

 0512 Морська техніка     

 8.05120105 Системотехніка об’єктів морської інфраструктури     

 

Одеський державний університет внутрішніх справ 

(ідентифікаційний код – 08571570) 

       

 0304 Право     

 8.03040201 Правоохоронна діяльність     

 

Український державний університет залізничного транспорту 

(ідентифікаційний код – 01116472) 
       

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура     

 6.070107 Системи забезпечення руху поїздів     

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010016 Бізнес-адміністрування     

 

Черкаський державний технологічний університет 

(ідентифікаційний код – 05390336) 

       

 0507 Електротехніка та електромеханіка     

 8.05070103 Електротехнічні системи електроспоживання (за видами)     
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Національний університет цивільного захисту України 

для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України 

(ідентифікаційний код – 39117736) 

       

 1702 Цивільна безпека     

 6.170201 Цивільний захист     

 

Хмельницький національний університет 

(ідентифікаційний код – 02071234) 

       

 0401 Природничі науки     

 6.040101 Хімія*     

 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

(ідентифікаційний код – 02071168) 

       

 0505 Машинобудування та матеріалообробка     

 6.050504 Зварювання     

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 (ідентифікаційний код - 02071116) 

       

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування     

 8.05060101 Теплоенергетика     

 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

(ідентифікаційний код - 02125527) 

       

 0203 Гуманітарні науки     

 8.02030201 Історія*     

 0402 Фізико-математичні науки     

 8.04020101 Математика (за напрямами)*     

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)     

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код - 02070944) 

       

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010015 Консолідована інформація     

 

Національний університет харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 02070938) 

    

 0303 Журналістика та інформація  

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

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 6.051702 Технологічна експертиза та безпека харчової продукції   
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Національний транспортний університет 

(ідентифікаційний код - 02070915) 

       

 0201 Культура     

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність     

 

Кіровоградський державний педагогічний університет  

імені Володимира Винниченка 

(ідентифікаційний код – 02125415) 

       

 0401 Природничі науки     

 8.04010201 Біологія*     

 

Українська академія друкарства 

(ідентифікаційний код – 02071004) 

       

 0201 Культура     

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність     

 

Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

(ідентифікаційний код – 08571340) 

       

 1301 Соціальне забезпечення     

 6.130102 Соціальна робота     

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код - 02070884) 

Спеціалісти 

 05 Соціальні та поведінкові науки     

 051 Економіка   

 07 Управління та адміністрування     

 071 Облік і оподаткування   

 072 Фінанси, банківська справа та страхування   

 08 Право     

 081 Право   

 

Сумський державний університет 

(ідентифікаційний код - 05408289) 

       

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування     

 8.05060105 Енергетичний менеджмент     

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

(ідентифікаційний код - 35830447) 

       

 1501 Державне управління     

 8.15010002 Державна служба     
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Державний економіко-технологічний університет транспорту 

(ідентифікаційний код - 01116223) 

       

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010016 Бізнес-адміністрування     

 

Харківський національний університет будівництва та архітектури 

(ідентифікаційний код – 02071174) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 6.050101 Комп’ютерні науки     

 

Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

(ідентифікаційний код – 02125668) 

       

 0101 Педагогічна освіта     

 6.010102 Початкова освіта     

 1301 Соціальне забезпечення     

 6.130102 Соціальна робота     

 

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

(ідентифікаційний код – 02071033) 

       

 0601 Будівництво та архітектура     

 8.06010303 Водогосподарське та природоохоронне будівництво     

 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(ідентифікаційний код - 02071240) 

       

 0201 Культура     

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність     

 

 

Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

(ідентифікаційний код – 16305291) 

       

 1501 Державне управління     

 8.15010008 Публічне адміністрування     

 

 

2.1.2. Молодші спеціалісти  

 

Державний навчальний заклад «Вище професійне училище № 34 м. Стрий» 

(ідентифікаційний код - 02545471) 

       

 0516 Текстильна та легка промисловість     

 5.05160201 Швейне виробництво     
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Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

для Коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(ідентифікаційний код – 26184664) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів     

 

Запорізький національний університет 

для Торгового коледжу   

Запорізького національного університету 

(ідентифікаційний код - 36359049) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 20915954) 

     

 0507 Електротехніка та електромеханіка   

 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів   

 

 

Державний навчальний заклад  

«Харківський поліграфічний центр професійно-технічної освіти» 

(ідентифікаційний код – 02547694) 

     

 0515 Видавничо-поліграфічна справа   

 5.05150101 Друкарське виробництво   

 

 

Вінницький технічний коледж 

(ідентифікаційний код – 20097154) 

     

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

 5.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному транспорті   

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» 

(ідентифікаційний код - 01566241) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050802 Оціночна діяльність   

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

для Миколаївського будівельного коледжу 
Київського національного університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код - 01275976) 

    

 0505 Машинобудування та матеріалообробка  

 5.05050213 Експлуатація засобів механізації та автоматизації перевантажувальних робіт  
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»  

(ідентифікаційний код - 35077585) 

     

 0801 Геодезія та землеустрій   

 5.08010102 Землевпорядкування   

 

 

Одеська національна академія харчових технологій 

для Одеського технічного коледжу 

Одеської національної академії харчових технологій 

(ідентифікаційний код – 00389162) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 5.03050802 Оціночна діяльність     

 

 

Національний транспортний університет 

для Надвірнянського коледжу 

Національного транспортного університету 

(ідентифікаційний код – 02070915) 

     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка   

 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів   

 0507 Електротехніка та електромеханіка   

 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів   

 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Відокремленого структурного підрозділу – Технічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 05393837) 

     

 0507 Електротехніка та електромеханіка   

 5.05070101 Монтаж і експлуатація електроустаткування електростанцій і енергосистем    

 

 

Національний університет харчових технологій 

для Полтавського коледжу харчових технологій 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 33691902) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж     
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Комунальна форма власності 

 

2.1.3 Бакалаври, магістри 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

(ідентифікаційний код - 02136554) 

       

 0101 Педагогічна освіта     

 8.01010501 Корекційна освіта (Логопедія)     

 0402 Фізико-математичні науки     

 8.04020101 Математика (за напрямами)*     

 1301 Соціальне забезпечення     

 8.13010201 Соціальна робота     

 

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

(ідентифікаційний код – 02138872) 

     

 0203 Гуманітарні науки   

 8.02030301 Українська мова і література*   

 8.02030302 Мова і література (англійська)*   

 1801 Специфічні категорії   

 8.18010021 Педагогіка вищої школи****   

 

Комунальний вищий навчальний заклад  

«Житомирський інститут медсестринства» Житомирської обласної ради 

(ідентифікаційний код - 02011284) 

     

 1201 Медицина   

 6.120102 Лабораторна діагностика   

 

2.1.4. Молодші спеціалісти 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

для Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(ідентифікаційний код - 35823141) 

       

 0306 Менеджмент і адміністрування     

 5.03060101 Організація виробництва     

 

Недержавна форма власності 

 

2.1.5. Бакалаври, магістри 

 

«Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ» 

(ідентифікаційний код – 22112656)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Берегівської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 13221070011000013 від 18.09.2012) 

       

 0402 Фізико-математичні науки     

 8.04020101 Математика (за напрямами)*     
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Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

(ідентифікаційний код – 22115979)  

(зареєстровано Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11031050030000299 від 03.12.2014) 

       

 1401 Сфера обслуговування     

 6.140103 Туризм     

 

2.1.6. Молодші спеціалісти 

 

 

Енергодарський інститут державного та муніципального управління  

імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» 

 (зареєстровано Реєстраційною службою Енергодарського міського управління юстиції 

Запорізької області, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№ 1100107001500072 від 16.12.2014) 

для Відокремленого структурного підрозділу Коледжу інформаційних та соціальних 

технологій Енергодарського інституту державного та муніципального управління 

імені Р. Г. Хеноха «Класичного приватного університету» 

(ідентифікаційний код – 40330900) 

     

 0306 Менеджмент і адміністрування   

 5.03060101 Організація виробництва   

 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради,  

 дата та номер останньої реєстраційної дії № 11191070008001535 від 15.02.2011) 

для Коледжу Приватного вищого навчального закладу 

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького 

(ідентифікаційний код – 37410081) 

     

 0601 Будівництво та архітектура   

 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд   

 

 

Приватне акціонерне товариство  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

для Коледжу Яготинського інституту  

Приватного акціонерного товариства  

«Вищий навчальний заклад «Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код - 36483136) 

     

 0306 Менеджмент і адміністрування   

 5.03060101 Організація виробництва   
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2.2. Чергова акредитація 
 

Державна форма власності 

 

2.2.1. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Одеський національний політехнічний університет 

(ідентифікаційний код – 02071045) 

       

 1202 Фармація     

 6.120201 Фармація     

 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

(ідентифікаційний код – 02071197) 

    

 0403 Системні науки та кібернетика  

 6.040301 Прикладна математика  

 6.040302 Інформатика  

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 6.050101 Комп’ютерні науки  

 6.050102 Комп’ютерна інженерія  

 0508 Електроніка  

 6.050801 Мікро- та наноелектроніка  

 6.050802 Електронні пристрої та системи  

 6.050803 Акустотехніка  

 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології  

 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології  

 

Національний університет цивільного захисту України 

для Черкаського інституту пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля 

Національного університету цивільного захисту України 

(ідентифікаційний код – 39117736) 

       

 1702 Цивільна безпека     

 6.170203 Пожежна безпека     

 

Запорізький національний університет  

для Економіко-гуманітарного факультету 

Запорізького національного університету у м. Мелітополі Запорізької області 

(ідентифікаційний код - 36448505) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030508 Фінанси і кредит     

 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

(ідентифікаційний код – 00493675) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030507 Маркетинг     

 6.030508 Фінанси і кредит     



Рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року, протокол № 125 

 

15 

 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(ідентифікаційний код – 23623471) 

       

 0301 Соціально-політичні науки     

 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)     

 1501 Державне управління     

 8.15010002 Державна служба     

 

Дніпровський державний технічний університет 

(стара назва – Дніпродзержинський державний технічний університет) 

(ідентифікаційний код – 02070737) 

     

 0401 Природничі науки   

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

  

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища   

 0504 Металургія та матеріалознавство   

 6.050401 Металургія    

 8.05040101 Металургія чорних металів   

 0508 Електроніка   

 6.050802 Електронні системи   

 8.05080202 Електронні пристрої та системи   

 0513 Хімічна технологія та інженерія   

 6.051301 Хімічна технологія   

 8.05130101 Хімічні технології неорганічних речовин   

 

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

(ідентифікаційний код – 02125585) 

     

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030101 Соціологія   

 6.030102 Психологія   

 1801 Специфічні категорії   

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)   

 

Університет митної справи та фінансів 

(ідентифікаційний код – 39568620) 

     

 0306 Менеджмент і адміністрування   

 6.030601 Менеджмент   

 8.03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності   

 

 

Академія Державної пенітенціарної служби України 

(ідентифікаційний код – 08571788) 

     

 0304 Право   

 6.030402 Правоохоронна діяльність   
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Мелітопольський державний педагогічний університет  

імені Богдана Хмельницького 

(ідентифікаційний код – 02125237) 

     

 0401 Природничі науки   

 6.040104 Географія*   

 8.04010401 Географія*   

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

(ідентифікаційний код - 02070758) 

    

 0306 Менеджмент і адміністрування  

 6.030601 Менеджмент  

 
7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

(перепідготовка) 

 

 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)  

 0401 Природничі науки  

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

 

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища  

 0505 Машинобудування та матеріалообробка  

 6.050503 Машинобудування  

 8.05050313 Обладнання переробних і харчових виробництв  

 0510 Метрологія, вимірювальна техніка та інформаційно-вимірювальні технології  

 6.051001 Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології  

 8.05100101 Метрологія та вимірювальна техніка  

 0515 Видавничо-поліграфічна справа  

 6.051501 Видавничо-поліграфічна справа  

 8.05150104 Матеріали видавничо-поліграфічних виробництв  

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції  

 6.051701 Харчові технології та інженерія  

 8.05170102 Технології жирів і жирозамінників  

 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

(ідентифікаційний код - 02125622) 

     

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030102 Психологія*   

 6.030103 Практична психологія*   

 8.03010301 Практична психологія (за видами)*   

 0303 Журналістика та інформація   

 6.030301 Журналістика    

 6.030303 Видавнича справа та редагування   

 0304 Право   

 6.030401 Правознавство   

 0305 Економіка та підприємництво   

 6.030503 Міжнародна економіка   
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Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

(ідентифікаційний код – 02125668) 

         

 0203 Гуманітарні науки       

 8.02030201 Історія       

 

Бердянський державний педагогічний університет 

(ідентифікаційний код – 02125220) 

     

 0101 Педагогічна освіта   

 8.01010401 Професійна освіта (Економіка)   

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030103 Практична психологія   

 

Черкаський державний технологічний університет 

(ідентифікаційний код – 05390336) 

       

 0203 Гуманітарні науки     

 8.02030303 Прикладна лінгвістика     

 

Одеська державна академія будівництва та архітектури 

(ідентифікаційний код – 02071033) 

    

 0305 Економіка та підприємництво  

 8.03050701 Маркетинг  

 0306 Менеджмент і адміністрування  

 8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)  

 0601 Будівництво та архітектура  

 8.06010302 Раціональне використання і охорона водних ресурсів  

 8.06010103 Міське будівництво та господарство  

 8.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми  

 

 

Національний університет «Острозька академія» 

(ідентифікаційний код - 22554101) 

       

 0203 Гуманітарні науки     

 6.020303 Філологія (Українська мова і література)     

 8.02030301 Українська мова і література     

 

 

Одеський державний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00493008) 

    

 0801 Геодезія та землеустрій  

 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій  

 0901 Сільське господарство і лісництво  

 6.090105 Захист рослин  
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Миколаївський національний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00497213) 

    

 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва  

 6.100102 Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва  

 8.10010203 Механізація сільського господарства  

 

 

Харківська державна академія культури 

(ідентифікаційний код – 30036001) 

    

 0202 Мистецтво  

 6.020203 Кіно-, телемистецтво  

 

 

Харківська державна зооветеринарна академія 

(ідентифікаційний код – 00493758) 

     

 0902 Рибне господарство та аквакультура   

 8.09020101 Водні біоресурси   

 

Хмельницький національний університет 

(ідентифікаційний код – 02071234) 

       

 0302 Міжнародні відносини     

 6.030203 Міжнародні економічні відносини     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 8.05010102 Інформаційні технології проектування     

 

Національний університет «Одеська юридична академія» 

(ідентифікаційний код – 20933314) 

       

 0303 Журналістика та інформація     

 6.030301 Журналістика      

 1801 Специфічні категорії     

 7.18010011 Інтелектуальна власність     

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» 

(ідентифікаційний код - 02125266) 

       

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини     

 6.010201 Фізичне виховання*     

 0202 Мистецтво     

 6.020201 Театральне мистецтво     

 0301 Соціально-політичні науки     

 8.03010401 Політологія (за сферами політичної діяльності)*     

 0403 Системні науки та кібернетика     

 6.040302 Інформатика*     
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Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 

(ідентифікаційний код - 00492990) 

    

 0401 Природничі науки  

 
6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування 

 

 

Кіровоградський національний технічний університет 

(відповідно до ЄДР - Центральноукраїнський національний технічний університет) 

(ідентифікаційний код - 02070950) 

      

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка    

 8.05010201 Комп’ютерні системи та мережі    

 

Національний авіаційний університет 

(ідентифікаційний код - 01132330) 

      

 0301 Соціально-політичні науки    

 6.030102 Психологія    

 0305 Економіка та підприємництво    

 6.030503 Міжнародна економіка    

 6.030504 Економіка підприємства    

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура    

 6.070102 Аеронавігація    

 0801 Геодезія та землеустрій    

 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій    

 1301 Соціальне забезпечення    

 6.130102 Соціальна робота    

 1701 Інформаційна безпека    

 6.170103 Управління інформаційною безпекою    

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(ідентифікаційний код - 02071240) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030502 Економічна кібернетика     

 

Київський національний університет культури і мистецтв 

(ідентифікаційний код - 02214159) 

     

 0201 Культура   

 6.020101 Культурологія   

 6.020102 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія   

 6.020103 Музейна справа та охорона пам’яток історії та культури   

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність   

 6.020106 Менеджмент соціокультурної діяльності   

 8.02010601 Менеджмент соціокультурної діяльності   

 0202 Мистецтво   

 6.020201 Театральне мистецтво   

 6.020203 Кіно-, телемистецтво   
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 6.020207 Дизайн   

 8.02020701 Дизайн (за видами)   

 0301 Соціально-політичні науки   

 6.030101 Соціологія   

 8.03010101 Соціологія (за видами діяльності)   

 0304 Право   

 8.03040101 Правознавство   

Спеціалісти 

 02 Культура і мистецтво   

 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво   

 026 Сценічне мистецтво      

 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство     

 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа     

 03 Гуманітарні науки     

 034 Культурологія     

 

для Відокремленого підрозділу «Миколаївська філія 

Київського національного університету культури і мистецтв» 

(ідентифікаційний код - 02214248) 

           

 0201 Культура         

 6.020101 Культурологія         

Спеціалісти 

 03 Гуманітарні науки         

 034 Культурологія         

 

Сумський національний аграрний університет 

(ідентифікаційний код - 04718013) 
        

 0305 Економіка та підприємництво      

 6.030507 Маркетинг      

 0601 Будівництво та архітектура     

 6.060101 Будівництво     

 0901 Сільське господарство і лісництво     

 6.090101 Агрономія     

 8.09010101 Агрономія     

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

 (ідентифікаційний код - 02071116) 

      

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура    

 6.070106 Автомобільний транспорт    

 

Київський національний університет будівництва і архітектури 

для Відокремленого структурного підрозділу  

«Інститут інноваційної освіти  

Київського національного університету будівництва і архітектури» 
 (ідентифікаційний код - 38639433) 

Спеціалісти 

 19 Архітектура та будівництво      

 192 Будівництво та цивільна інженерія      

 193 Геодезія та землеустрій      
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Львівський інститут економіки і туризму 

(ідентифікаційний код - 01566212) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030503 Міжнародна економіка     

 1401 Сфера обслуговування     

 6.140101 Готельно-ресторанна справа     

 6.140103 Туризм     

 

Сумський державний університет 

(ідентифікаційний код - 05408289) 

        

 0303 Журналістика та інформація      

 8.03030101 Журналістика (за видами)      

 0305 Економіка та підприємництво      

 6.030507 Маркетинг      

 8.03050701 Маркетинг      

 1501 Державне управління      

 8.15010002 Державна служба      

 1801 Специфічні категорії      

 8.18010010 Якість, стандартизація та сертифікація      

 8.18010017 Економіка довкілля і природних ресурсів      

 

для Шосткинського інституту 

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код - 24020192) 

       

 0513 Хімічна технологія та інженерія     

 6.051301 Хімічна технологія     

 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

(ідентифікаційний код – 02125438) 

        

 0203 Гуманітарні науки      

 6.020301 Філософія      

 0401 Природничі науки      

 6.040102 Біологія*      

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

(ідентифікаційний код - 35830447) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 8.03050501 Управління персоналом та економіка праці   

 0306 Менеджмент і адміністрування   

 
8.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної 

діяльності) 

  

 

Київський професійно-педагогічний коледж імені Антона Макаренка 

(ідентифікаційний код – 02500735) 
       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030507 Маркетинг     
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Київський національний торговельно-економічний університет 

для Ужгородського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 26099421) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030508 Фінанси і кредит     

 6.030508 Облік і аудит     

 6.030510 Товарознавство і торговельне підприємництво     

 

для Харківського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 33297907) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030507 Маркетинг     

 6.030509 Облік і аудит     

 

для Одеського торговельно-економічного інституту 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 40397457) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030508 Фінанси і кредит     

 

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» 

для Львівського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

(ідентифікаційний код – 34482083) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030505 Управління персоналом та економіка праці     

 

для Харківського навчально-наукового інституту 

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

(ідентифікаційний код – 34818722) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 6.030508 Фінанси і кредит    

 6.030509 Облік і аудит    

 

для Черкаського навчально-наукового інституту  

Державного вищого навчального закладу «Університет банківської справи» 

(ідентифікаційний код – 34818759) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030508 Фінанси і кредит     

 6.030509 Облік і аудит     
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Рівненський державний гуманітарний університет 

(ідентифікаційний код - 25736989) 

       

 0403 Системні науки та кібернетика     

 6.040301 Прикладна математика     

 6.040302 Інформатика     

 

 

2.2.2. Молодші спеціалісти 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

для Коледжу 

Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича 

(ідентифікаційний код – 26184664) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 

Вінницький національний аграрний університет 

для Технологічно-промислового коледжу  

Вінницького національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 00419667) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 

 

Уманський національний університет садівництва 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Тальнівського будівельно-економічного коледжу 

Уманського національного університету садівництва 

(ідентифікаційний код – 01355691) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення     

 

Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури 

(ідентифікаційний код - 04760713) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050702 Комерційна діяльність     

 

Дніпродзержинське вище професійне училище 

(відповідно до ЄДР – Кам’янське вище професійне училище) 

(ідентифікаційний код - 02541496) 

    

 0505 Машинобудування та матеріалообробка  

 5.05050401 Зварювальне виробництво  

 0507 Електротехніка та електромеханіка  

 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд  
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Слов’янський хіміко-механічний технікум 

(ідентифікаційний код - 00208775) 

       

 1202 Фармація     

 5.12020101 Фармація     

 

Дніпрорудненський індустріальний технікум 

(ідентифікаційний код 00193594) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства     

 

Дніпропетровський технікум зварювання та електроніки імені Є. О. Патона 

(ідентифікаційний код – 00129314) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Білгород-Дністровський морський рибопромисловий технікум» 

(ідентифікаційний код – 39636145) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170110 Зберігання, консервування та переробка риби і морепродуктів   

 0902 Рибне господарство та аквакультура   

 5.09020101 Рибництво та аквакультура   

 5.09020102 Експлуатація техніки промислового рибальства та аквальтури   

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Приазовський державний технічний університет» 

для Маріупольського коледжу 

Державного вищого навчального закладу  

«Приазовський державний технічний університет» 

(ідентифікаційний код – 02070812) 
     

 0502 Автоматика та управління   

 
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва 

  

 

Запорізький національний технічний університет 

для Бердянського машинобудівного коледжу 

Запорізького національного технічного університету 

(ідентифікаційний код – 35421414) 

     

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   
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Черкаський політехнічний технікум 

(ідентифікаційний код – 05407864) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050802 Оціночна діяльність   

 

Харківський механічний технікум ім. О. О. Морозова 

(ідентифікаційний код – 21188189) 

     

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура   

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів   

 

Державний вищий навчальний заклад «Маріупольський будівельний коледж» 

(ідентифікаційний код – 01242886) 

    

 0601 Будівництво та архітектура  

 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  

 5.06010107 Виготовлення будівельних деталей і конструкцій  

 

Одеський національний політехнічний університет 

для Одеського автомобільно-дорожнього коледжу 

 Одеського національного політехнічного університету 

(ідентифікаційний код – 03450732) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 0601 Будівництво та архітектура   

 5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів   

 

Луганський національний аграрний університет 

для Відокремленого підрозділу «Старобільський технікум  

Луганського національного аграрного університету» 

(ідентифікаційний код – 34386547) 

     

 0901 Сільське господарство і лісництво   

 5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва   

 

 

Державний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

для Відокремленого підрозділу  

«Рубіжанський політехнічний коледж імені О. Є. Порай-Кошиці» 

Луганського національного університету імені Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код - 33702395) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050901 Бухгалтерський облік     

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж     

 



Рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року, протокол № 125 

 

26 

 

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка 

для Відокремленого структурного підрозділу  

Полтавський коледж нафти і газу  

Полтавського національного технічного університету імені Юрія Кондратюка 

(ідентифікаційний код – 38324128) 

     

 0201 Культура   

 5.02010501 Діловодство   

 

Білоцерківський національний аграрний університет 

для Технолого-економічного коледжу 

Білоцерківського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 00419680) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства     

 5.03050702 Комерційна діяльність     

 

Полтавська державна аграрна академія 

для Хорольського агропромислового коледжу  

Полтавської державної аграрної академії 

(ідентифікаційний код - 33376889) 

        

 0306 Менеджмент і адміністрування     

 5.03060101 Організація виробництва     

 

Донбаська державна машинобудівна академія 

для Дружківського технікуму  

Донбаської державної машинобудівної академії 

(ідентифікаційний код – 00173367) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050401 Економіка підприємства   

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

для Дружківського житлово-комунального коледжу 

Донбаської національної академії будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код – 33333426) 

       

 0601 Будівництво та архітектура     

 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд     

 

Таврійський державний агротехнологічний університет 

для Відокремленого структурного підрозділу «Василівський коледж 

Таврійського державного агротехнологічного університету» 

(ідентифікаційний код – 34524531) 

    

 0304 Право  

 5.03040101 Правознавство  

 0901 Сільське господарство і лісництво  

 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства  
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 1101 Ветеринарія  

 5.11010101 Ветеринарна медицина  

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції  

 5.05170109 Зберігання, консервування та переробка м’яса  

 

Черкаський художньо-технічний коледж 

(ідентифікаційний код – 05537816) 

      

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура    

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів    

 

Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 

(ідентифікаційний код - 05536707) 

       

 0516 Текстильна та легка промисловість     

 5.05160201 Швейне виробництво     

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

для Бучацького коледжу 

Подільського державного аграрно-технічного університету 

(ідентифікаційний код – 34581427) 

        

 0801 Геодезія та землеустрій      

 5.08010102 Землевпорядкування      

 0901 Сільське господарство і лісництво      

 5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва      

 5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва      

 1101 Ветеринарія      

 5.11010101 Ветеринарна медицина      

 

Державний вищий навчальний заклад «Миколаївський політехнічний коледж» 

(ідентифікаційний код – 20915954) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства     

 

Національний фармацевтичний університет 

для Коледжу Національного фармацевтичного університету 

(ідентифікаційний код - 26354238) 

          

 1202 Фармація        

 5.12020101 Фармація        

 

Краматорський технологічний технікум 

(ідентифікаційний код - 03062935) 

      

 0202 Мистецтво    

 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика    

 0516 Текстильна та легка промисловість    

 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів    
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Великоанадольський лісовий коледж 

(ідентифікаційний код – 00993923) 

     

 1001 Техніка та енергетика аграрного виробництва   

 5.10010203 Експлуатація та ремонт обладнання лісового комплексу   

 

Вищий навчальний заклад 

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості» 

для Коледжу Вищого навчального закладу 

 «Одеська державна академія технічного регулювання та якості» 

(ідентифікаційний код – 35179998) 
     

 0507 Електротехніка та електромеханіка   

 5.05070205 Обслуговування та ремонт електроустаткування автомобілів і тракторів   

 1401 Сфера обслуговування   

 5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки   

 

Харківський державний політехнічний коледж  

(ідентифікаційний код - 01393119) 
      

 0601 Будівництво та архітектура    

 5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання    

 

Мукачівський державний університет 

для Виноградівського державного коледжу 

Мукачівського державного університету 

(ідентифікаційний код – 36246420) 
      

 0516 Текстильна та легка промисловість    

 5.05160201 Швейне виробництво    

 5.05160202 Виготовлення виробів із шкіри    

 

Вінницький технічний коледж 

(ідентифікаційний код – 20097154) 
        

 0305 Економіка та підприємництво      

 5.03050401 Економіка підприємства      

 5.03050801 Фінанси і кредит      

 

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара 

для Дніпропетровського коледжу економіки та бізнесу  

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(ідентифікаційний код – 36959778) 
       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050901 Бухгалтерський облік     

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність     

 

для Машинобудівного коледжу  

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 

(ідентифікаційний код – 04601908) 
       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства     
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Харківський національний технічний університет  

сільського господарства імені Петра Василенка 

для Коледжу переробної та харчової промисловості  

Харківського національного технічного університету  

сільського господарства імені Петра Василенка 

(ідентифікаційний код – 04621041) 
    

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування  

 5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин та установок  

 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 

для Технологічного коледжу 

Дніпропетровського державного аграрно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 26371981) 
   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

 5.05170104 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

 

Миколаївський державний коледж економіки та харчових технологій 

(ідентифікаційний код – 01566229) 
    

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції  

 5.05170104 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів  

 

Полтавський будівельний технікум транспортного будівництва 

(ідентифікаційний код - 01393094) 
    

 0505 Машинобудування та матеріалообробка  

 
5.05050204 Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних і дорожніх машин 

і обладнання 

 

 0601 Будівництво та архітектура  

 5.06010109 Будівництво, експлуатація і ремонт автомобільних доріг та аеродромів  

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура  

 5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху  

 

Черкаський комерційний технікум 

(ідентифікаційний код – 01566353) 
     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170101 Виробництво харчової продукції   

 1301 Соціальне забезпечення   

 5.13010101 Соціальна робота   

 

Державний вищий навчальний заклад «Криворізький національний університет» 

для Індустріального коледжу  
Державного вищого навчального закладу «Криворізький національний університет» 

(ідентифікаційний код - 37861860) 
         

 0305 Економіка та підприємництво       

 5.03050401 Економіка підприємства       
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Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

для Політехнічного коледжу 

Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського 

(ідентифікаційний код – 39248242) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050401 Економіка підприємства   

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу» 

(ідентифікаційний код - 01566241) 

      

 0304 Право    

 5.03040101 Правознавство    

 0305 Економіка та підприємництво    

 5.03050901 Бухгалтерський облік    

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність    

 1401 Сфера обслуговування    

 5.14010102 Ресторанне обслуговування    

 

Вище художнє професійне училище № 19 смт. Гриців  

Шепетівський район Хмельницька область 

(ідентифікаційний код – 05395380) 

 0202 Мистецтво     

 5.02020701 Дизайн     

 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво*     

 

Закарпатський базовий державний медичний коледж 

(ідентифікаційний код - 02010706) 

       

 1201 Медицина     

  5.12010105 Акушерська справа     

 

Київський національний торговельно-економічний університет 

для Харківського торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 33297933) 

        

 0305 Економіка та підприємництво      

 5.03050702 Комерційна діяльність      

 

для Хмельницького торговельно-економічного коледжу 

Київського національного торговельно-економічного університету 

(ідентифікаційний код – 01546706) 
       

 0201 Культура     

 5.02010501 Діловодство     

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050702 Комерційна діяльність     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 5.03050802 Оціночна діяльність     
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Національний університет харчових технологій 

для Волинського коледжу 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 34804384) 
     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050702 Комерційна діяльність   

 

для Сумського коледжу харчової промисловості 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 26440067) 
     

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції    

 5.05170105 Виробництво цукристих речовин та полісахаридів    

 

для Смілянського коледжу харчових технологій 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 00389216) 
     

 0505 Машинобудування та матеріалообробка   

 5.05050208 Експлуатація та ремонт обладнання харчового виробництва   

 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях   

 

для Коледжу ресторанного господарства 

Національного університету харчових технологій 

(ідентифікаційний код - 01566130) 
   

 0506 Енергетика та енергетичне машинобудування 

 5.05060403 Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок 

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 

 5.05170104 Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів 

 

Національний університет «Львівська політехніка» 

для Відокремленого структурного підрозділу Технологічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код - 33008357) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 5.03050401 Економіка підприємства     
 

для Відокремленого структурного підрозділу – Технічний коледж 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 05393837) 
       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення     

 

для Львівського техніко-економічного коледжу 

Національного університету «Львівська політехніка» 

(ідентифікаційний код – 03363128) 
    

 0601 Будівництво та архітектура  

 5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд  

 5.06010113 Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання  

 5.06010114 Монтаж і обслуговування внутрішніх санітарно-технічних систем і вентиляції  
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Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

для Технічного коледжу 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя 

(ідентифікаційний код – 02549121) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж     

 

 

Київський національний університет технологій та дизайну 

для Коледжу 

Київського національного університету технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код - 33236383) 

      

 0202 Мистецтво    

 5.02020701 Дизайн    

 5.02020702 Перукарське мистецтво та декоративна косметика    

 5.02021101 Художнє фотографування    

 1401 Сфера обслуговування    

 5.14010202 Організація обслуговування населення    

 

для Чернігівського промислово-економічного коледжу 

Київського національного університету технологій та дизайну 

(ідентифікаційний код - 37815703) 

     

 0507 Електротехніка та електромеханіка   

 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд   

 

 

Національний авіаційний університет 

для Київського коледжу комп’ютерних технологій та економіки 

Національного авіаційного університету  

(ідентифікаційний код - 24360683) 

    

 0305 Економіка та підприємництво  

 5.03050401 Економіка підприємства   

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж  

 

 

для Кременчуцького льотного коледжу 

Національного авіаційного університету  

(ідентифікаційний код - 01132369) 

    

 0511 Авіаційна та ракетно-космічна техніка       

 5.05110302 Експлуатація авіаційних електрифікованих комплексів    

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура  

 
5.07010301 Технічне обслуговування повітряних суден і двигунів 
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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

для Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Мукачівський аграрний коледж»  

(ідентифікаційний код - 35077585) 
         

 0304 Право       

 5.03040101 Правознавство       

 

для Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Немішаївський агротехнічний коледж»  

(ідентифікаційний код - 33295412) 
   

  

 0901 Сільське господарство і лісництво   

 5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва    

 

для Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Заліщицький аграрний коледж ім. Є. Храпливого»  

(ідентифікаційний код - 34492264) 
   

   

 0305 Економіка та підприємництво    

 5.03050401 Економіка підприємства     

 5.03050702 Комерційна діяльність    

 5.03050901 Бухгалтерський облік    

 0901 Сільське господарство і лісництво    

 5.09010102 Організація і технологія ведення фермерського господарства    

 5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва     

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

для Криворізького коледжу економіки та управління 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код - 00193275) 
     

 0201 Культура   

 5.02010501 Діловодство   

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050801 Фінанси і кредит   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170101 Виробництво харчової продукції   

 

для Коледжу економіки і управління 

Державного вищого навчального закладу 

«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» 

(ідентифікаційний код - 00220055) 
    

 0305 Економіка та підприємництво  

 5.03050401 Економіка підприємства   

 0306 Менеджмент і адміністрування  

 5.03060101 Організація виробництва  
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Сумський національний аграрний університет 

для Маловисторопського коледжу імені П. С. Рибалка 

Сумського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код - 26378248) 

      

 0901 Сільське господарство і лісництво    

 5.09010103 Виробництво і переробка продукції рослинництва     

 5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва    

 1101 Ветеринарія    

 5.11010101 Ветеринарна медицина    

 

для Роменського коледжу 

Сумського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 26378227) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 

Національний університет водного господарства та природокористування 

для Рівненського економіко-технологічного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код - 00301977) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 0505 Машинобудування та матеріалообробка   

 
5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств текстильної та легкої 

промисловості 

  

 0516 Текстильна та легка промисловість   

 5.05160201 Швейне виробництво   

 5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів   

 

для Рівненського автотранспортного коледжу 

Національного університету водного господарства та природокористування 

(ідентифікаційний код - 02128359) 

       

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура     

 5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху     

 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів     

 

Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу   

для Коледжу електронних приладів 

Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу 

(ідентифікаційний код - 13659731) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка   

 5.05010201 Обслуговування комп’ютерних систем і мереж   

 0502 Автоматика та управління   

 5.05020102 Обслуговування комп’ютеризованих інтегрованих і робототехнічних систем   
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Київський національний університет будівництва і архітектури 

для Житомирського технологічного коледжу 

Київського національного університету будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код - 39891833) 

    

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення  

 0502 Автоматика та управління  

 
5.05020201 Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного 

виробництва 

 

 0518 Обробка деревини  

 5.05180102 Обробка деревини  

 1301 Соціальне забезпечення  

 5.13010101 Соціальна робота  

 

Подільський державний аграрно-технічний університет 

для Снятинського коледжу 

 Подільського державного аграрно-технічного університету 

(ідентифікаційний код - 34865463) 

         

 0305 Економіка та підприємництво       

 5.03050901 Бухгалтерський облік       

 

 

Державний вищий навчальний заклад  

«Кам’янець-Подільський індустріальний коледж» 

(ідентифікаційний код – 00284049) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 

 

Сумський державний університет 

для Індустріально-педагогічного технікуму Конотопського інституту 

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код - 02500741) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства      

 

для Машинобудівного коледжу  

Сумського державного університету 

(ідентифікаційний код - 00220078) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 5.03050401 Економіка підприємства     

 0515 Видавничо-поліграфічна справа     

 5.05150101 Друкарське виробництво     
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Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

(ідентифікаційний код – 02544744) 

     

 0101 Педагогічна освіта   

 5.01010401 Професійна освіта (Будівництво та експлуатація будівель і споруд)   

 5.01010401 Професійна освіта (Зварювальне виробництво)   

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050901 Бухгалтерський облік   

 

Українська академія друкарства 

для Львівського поліграфічного коледжу 

Української академії друкарства 

(ідентифікаційний код - 2542313) 

       

 0303 Журналістика та інформація     

 5.03030301 Видавнича справа та редагування     

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050901 Бухгалтерський облік     

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність     

 

Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу 

(ідентифікаційний код - 20835913) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 5.03050702 Комерційна діяльність    

 

Львівський національний аграрний університет 

для Стрийського коледжу  

Львівського національного аграрного університету 

(ідентифікаційний код – 34387362) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 5.05010101 Обслуговування програмних систем і комплексів     

 

Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 

(ідентифікаційний код - 02125315) 

     

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини   

 5.01020101 Фізичне виховання   

 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Бердичівський коледж промисловості, економіки та права» 

(ідентифікаційний код - 00220032) 
    

 0305 Економіка та підприємництво  

 5.03050801 Фінанси і кредит  

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення  
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Новочорторийський державний аграрний технікум 

(ідентифікаційний код - 00698259) 

   

 0901 Сільське господарство і лісництво 

 5.09010201 Виробництво і переробка продукції тваринництва 

 

Державний професійно-технічний навчальний заклад 

«Конотопське вище професійне училище» 

(ідентифікаційний код - 02547493) 

    

 0507 Електротехніка та електромеханіка  

 5.05070104 Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд  

 

 

Комунальна форма власності 

 

 

2.2.3. Бакалаври, магістри 

 

 

Комунальний заклад  

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(ідентифікаційний код - 02139771) 

       

 1801 Специфічні категорії     

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом)     

 

Комунальний вищий навчальний заклад «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради 

(ідентифікаційний код – 22133718) 

       

 0101 Педагогічна освіта     

 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)     

 6.010106 Соціальна педагогіка     

 

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський 

інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» 

(ідентифікаційний код – 01989036) 

       

 1201 Медицина     

 6.120101 Сестринська справа     

 6.120102 Лабораторна діагностика     

 

2.2.4. Молодші спеціалісти 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради  

«Львівське училище фізичної культури» 

(ідентифікаційний код – 02136962) 
       

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини     

 5.01020101 Фізичне виховання*     
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Вищий навчальний комунальний заклад 

«Білгород-Дністровське педагогічне училище» Одеської області 

(ідентифікаційний код – 35657567) 

       

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини     

 5.01020101 Фізичне виховання     

 

 

Комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Львівський музичний коледж імені С. П. Людкевича» 

(ідентифікаційний код – 02214745) 

       

 0202 Мистецтво     

 5.02020401 Музичне мистецтво     

 

Житомирський коледж культури і мистецтв ім. Івана Огієнка 

Житомирської обласної ради 
(ідентифікаційний код – 02214596) 

       

 0202 Мистецтво     

 5.02020301 Кіно-, телемистецтво     

 5.02020701 Дизайн     

 

Івано-Франківське музичне училище імені Дениса Січинського 

(ідентифікаційний код – 02214644) 

       

 0202 Мистецтво     

 5.02020401 Музичне мистецтво     

 

 

Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради 

«Стрітівський педагогічний коледж кобзарського мистецтва» 

(ідентифікаційний код – 20590854) 

       

 0202 Мистецтво     

 5.02020401 Музичне мистецтво     
 

Кам’янець-Подільський коледж культури і мистецтв  

(ідентифікаційний код - 02214863) 

       

 0201 Культура     

 5.02010201 Бібліотечна справа     

 

Миколаївський коледж культури і мистецтв 

(ідентифікаційний код – 02214774) 

       

 0201 Культура     

 5.02010501 Діловодство     

 0202 Мистецтво     

 5.02020801 Декоративно-прикладне мистецтво     
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Комунальний вищий навчальний заклад «Кам’янський музичний коледж» 

Дніпропетровської обласної ради 

(ідентифікаційний код - 02214484) 
       

 0202 Мистецтво     

 5.02020401 Музичне мистецтво     

 

Обласний комунальний вищий навчальний заклад 

«Дніпропетровський театрально-художній коледж» 

(ідентифікаційний код – 02214509) 
       

 0202 Мистецтво     

 5.02020201 Хореографія     

 5.02020501 Образотворче мистецтво     

 5.02020701 Дизайн     
 

Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради 

«Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини  

ім. Андрея Крупинського» 

(ідентифікаційний код – 01989036) 
       

 1201 Медицина     

 5.12010102 Сестринська справа     

 5.12010103 Медико-профілактична справа     

 5.12010104 Стоматологія     

 5.12010105 Акушерська справа     

 5.12010106 Стоматологія ортопедична     

 5.12010201 Лабораторна діагностика     
 

Бершадський медичний коледж 

(ідентифікаційний код – 02011025) 
       

 1201 Медицина     

 5.12010101 Лікувальна справа     

 5.12010102 Сестринська справа     

 

Комунальний заклад 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

для Красноградського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 37875783) 
        

 0101 Педагогічна освіта      

 5.01010101 Дошкільна освіта      

 5.01010201 Початкова освіта      

 5.01010301 Технологічна освіта      

 

для Балаклійської філії Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 37875778) 

        

 0101 Педагогічна освіта      

 5.01010201 Початкова освіта      
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для Харківського коледжу Комунального закладу 

«Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 41086744) 

      

 0101 Педагогічна освіта    

 5.01010601 Соціальна педагогіка    

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини    

 5.01020101 Фізичне виховання*    

 

Комунальний вищий навчальний заклад І рівня акредитації  

«Полтавський базовий медичний коледж» 

(ідентифікаційний код – 05506661) 

          

 1201 Медицина        

 5.12010101 Лікувальна справа        

 5.12010102 Сестринська справа        

 

Харківське музичне училище ім. Б. М. Лятошинського 

(ідентифікаційний код – 25188832) 

        

 0202 Мистецтво      

 5.02020401 Музичне мистецтво      

 

Комунальний заклад «Бериславський медичний коледж» Херсонської обласної ради 

(ідентифікаційний код – 02011634) 

         

 1201 Медицина       

 5.12010101 Лікувальна справа       

 5.12010102 Сестринська справа       

 

Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла Грушевського 

(ідентифікаційний код - 02904160) 

         

 0303 Журналістика та інформація       

 5.03030301 Видавнича справа та редагування       

 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

для Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка 

(ідентифікаційний код - 35823141) 
       

 0101 Педагогічна освіта     

 5.01010201 Початкова освіта     

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини     

 5.01020101 Фізичне виховання     

 0202 Мистецтво     

 5.02020401 Музичне мистецтво     

 5.02020501 Образотворче мистецтво     

 5.02020701 Дизайн     

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     
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Луцький базовий медичний коледж 

(ідентифікаційний код - 05500687) 

        

 1201 Медицина      

 5.12010201 Лабораторна діагностика      

 

 

Ківерцівський медичний коледж 

(ідентифікаційний код - 05500701) 

         

 1201 Медицина       

 5.12010104 Стоматологія       

 5.12010105 Акушерська справа       

 

 

Вищий навчальний заклад «Київський медичний коледж № 3» 

(ідентифікаційний код - 05416124) 

         

 1201 Медицина       

 5.12010102 Сестринська справа       

 

 

Чортківський державний медичний коледж 

(ідентифікаційний код - 02011611) 

         

 1201 Медицина       

 5.12010101 Лікувальна справа       

 5.12010102 Сестринська справа       

 5.12010105 Акушерська справа       

 5.12010106 Стоматологія ортопедична       

 1202 Фармація       

 5.12020101 Фармація       

 

 

Житомирське музичне училище ім. В. С. Косенка Житомирської обласної ради 

(ідентифікаційний код - 02215012) 

         

 0202 Мистецтво       

 5.02020401 Музичне мистецтво       

 

 

Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія ім. Тараса Шевченка 

для Кременецького педагогічного коледжу 

Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка 

(ідентифікаційний код - 32291663) 

       

 0101 Педагогічна освіта     

 5.01010101 Дошкільна освіта     

 5.01010301 Технологічна освіта     
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Недержавна форма власності 

 

2.2.5. Бакалаври, спеціалісти, магістри 

 

Вищий навчальний заклад «Київська академія перукарського мистецтва» 

(зареєстровано Солом’янською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10731070010015352 від 30.01.2012) 

(ідентифікаційний код - 26199252) 

       

 0202 Мистецтво     

 6.020207 Дизайн     

 

 

Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад 

«Запорізький інститут економіки та інформаційних технологій» 

 (зареєстровано Реєстраційною службою Запорізького міського управління юстиції, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11031050030000299 від 03.12.2014) 

(ідентифікаційний код – 22115979) 

Спеціалісти 

       

 19 Архітектура та будівництво     

 192 Будівництво та цивільна інженерія     

 

 

Харківський інститут управління 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(ідентифікаційний код – 19462677) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Харківської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14801070029003636 від 25.09.2014) 

         

 0306 Менеджмент і адміністрування       

 6.030601 Менеджмент       

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Вінницький фінансово-економічний університет» 

(ідентифікаційний код – 20115030) 

(зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11741070004000730 від 21.08.2006) 

        

 0305 Економіка та підприємництво      

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами)      

 

 

Вищий навчальний заклад «Східноєвропейський університет економіки і 

менеджменту» (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(ідентифікаційний код – 14204539) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Черкаської міської ради,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10261070061002105 від 27.03.2012) 

          

 0202 Мистецтво        

 6.020207 Дизайн        
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код - 01597997) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15881070012008129 від 23.04.2012) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 8.03051001 Товарознавство і комерційна діяльність    

 8.03051002 Товарознавство та експертиза в митній справі    

 

 

Приватний вищий навчальний заклад Міжнародний університет бізнесу і права 

(ідентифікаційний код – 21307754)  

(зареєстровано Реєстраційною службою Суворовського районного управління юстиції  

у м. Херсоні, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№ 14991070022004155 від 27.08.2014) 

       

 0306 Менеджмент і адміністрування     

 6.030601 Менеджмент     

 

 

Міжнародний гуманітарний університет 

(ідентифікаційний код – 26249278)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15561070019008937 від 17.10.2011) 

        

 0202 Мистецтво      

 6.020207 Дизайн      

 0203 Гуманітарні науки      

 6.020303 Філологія      

 0302 Міжнародні відносини      

 6.030203 Міжнародні економічні відносини      

 0304 Право      

 6.030401 Правознавство      

 

 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» 

(зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпропетровської міської ради, дата та номер останньої реєстраційної дії 

№ 12241050009057458 від 05.12.2016) 

для Філії «Кременчуцький інститут  

Вищого навчального закладу «Університет імені Альфреда Нобеля» 

(ідентифікаційний код – 25171464) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 6.030504 Економіка підприємства     

 0203 Гуманітарні науки     

 6.020303 Філологія     
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«Харківський економіко-правовий університет»  

у формі товариства з обмеженою відповідальністю  

(ідентифікаційний код – 24332652) 

(зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції, дата 

та номер останньої реєстраційної дії № 14801030016007713 від 08.06.2015) 

         

 0304 Право       

 6.030401 Правознавство       

 7.03040101 Правознавство       

 8.03040101 Правознавство       

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» 

(ідентифікаційний код - 21595240)  

(зареєстровано Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070040005415 від 27.01.2016) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 6.050101 Комп’ютерні науки     

 

 

Приватний вищий навчальний заклад «Київський університет культури» 

(ідентифікаційний код – 31028309) 

(зареєстровано Відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Печерського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у 

місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№ 10701070058003244 від 08.05.2015) 

Спеціалісти 

      

 02 Культура і мистецтво    

 021 Аудіовізуальне мистецтво та виробництво    

 027 Музеєзнавство, пам’яткознавство    

 028 Менеджмент соціокультурної діяльності    

 

Приватний вищий навчальний заклад «Міжнародний економіко-гуманітарний 

університет імені академіка Степана Дем’янчука» 

(ідентифікаційний код - 24171048)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Рівненської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16081050002000730 від 17.04.2006) 

 

   

 0305 Економіка та підприємництво 

 8.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами) 

 

Київський університет туризму, економіки і права 

(ідентифікаційний код - 22915220)  

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671070030000111 від 27.04.2012) 

      

 0304 Право    

 8.03040101 Правознавство    
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 1401 Сфера обслуговування    

 6.140103 Туризм    

 8.14010301 Туризмознавство (за видами)    

 

Вищий навчальний заклад «Київський університет ринкових відносин»  

у формі товариства з обмеженою відповідальністю 

(ідентифікаційний код - 02030494)  

(зареєстровано Дніпровською районною в місті Києві державною адміністрацією,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10671070027001287 від 31.12.2015) 

         

 1801 Специфічні категорії       

 8.18010016 Бізнес-адміністрування       

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Тернопільський інститут соціальних та інформаційних технологій» 

 (ідентифікаційний код - 31743974)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Тернопільської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16461070006002133 від 27.02.2013) 

      

 0305 Економіка та підприємництво    

 6.030503 Міжнародна економіка    

 6.030504 Економіка підприємства    

 1301 Соціальне забезпечення    

 6.130102 Соціальна робота    

 

Вищий навчальний заклад 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код - 30373644)  

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

      

 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура    

 6.070106 Автомобільний транспорт    

 8.07010601 Автомобілі та автомобільне господарство    

 

для Луцького інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу  

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 25788377) 

           

 0304 Право         

 8.03040101 Правознавство         

 

для Хмельницького інституту соціальних технологій 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код - 22779254) 

       

 0301 Соціально-політичні науки     

 6.030102 Психологія     

 8.03010201 Психологія     
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для Кіровоградського інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 23904974) 

       

 0201 Культура     

 6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність     

 0305 Економіка та підприємництво        

 6.030508 Фінанси і кредит        

 

для Миколаївського міжрегіонального інституту розвитку людини 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 23625234) 

       

 1401 Сфера обслуговування     

 8.14010101 Готельна і ресторанна справа     

 

для Дубенської філії 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 33261561) 

       

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка     

 6.050102 Комп’ютерна інженерія     

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Мистецький інститут художнього моделювання та дизайну імені Сальвадора Далі» 

(ідентифікаційний код - 32978839)  

(зареєстровано Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10661070002006080 від 31.10.2012) 

         

 0202 Мистецтво       

 6.020205 Образотворче мистецтво       

 6.020207 Дизайн       

 8.02020701 Дизайн (за видами)       

 

 

2.2.6. Молодші спеціалісти 

 

Міжнародний гуманітарний університет 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Одеської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15561070019008937 від 17.10.2011) 

для Економіко-правового коледжу 

Міжнародного гуманітарного університету 

(ідентифікаційний код – 26542661) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     
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 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050401 Економіка підприємства     

 

 

Ізмаїльський технікум економіки і права 

(ідентифікаційний код – 25032389) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради Одеської області, 

дата та номер останньої реєстрації дії № 15531200000000654 від 06.02.2006) 

        

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка      

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення      

 

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Вінницький фінансово-економічний університет» 

(зареєстровано виконавчим комітетом Вінницької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11741070004000730 від 21.08.2006) 

для Економіко-правового коледжу 

Приватного вищого навчального закладу  

«Вінницький фінансово-економічний університет» 

(ідентифікаційний код - 36830317) 

        

 0306 Менеджмент і адміністрування      

 5.03060101 Організація виробництва      

 

 

Полтавський кооперативний коледж Полтавської облспоживспілки 

(ідентифікаційний код – 01788094)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15881070010006077 від 24.07.2012) 

     

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050801 Фінанси і кредит   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170101 Виробництво харчової продукції   

 

 

Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Хмельницької міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16731070004005681 від 08.12.2009) 

для Хмельницького кооперативного коледжу 

Хмельницького кооперативного торговельно-економічного інституту 

(ідентифікаційний код - 35994722) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 5.03050901 Бухгалтерський облік     

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність     
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Вищий навчальний заклад Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 (зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15881070012008129 від 23.04.2012) 

для Філії «Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж» 

Вищого навчального закладу Укоопспілки  

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код - 39843664) 

     

 0304 Право   

 5.03040101 Правознавство   

 0305 Економіка та підприємництво   

 5.03050801 Фінанси і кредит   

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність   

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170101 Виробництво харчової продукції   

 1401 Сфера обслуговування   

 5.14010102 Ресторанне обслуговування   

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Ізмаїльське медичне училище» 

(ідентифікаційний код – 25417793)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Ізмаїльської міської ради, дата та номер останньої 

реєстраційної дії № 15531070001000662 від 27.02.2006) 

         

 1201 Медицина       

 5.12010106 Стоматологія ортопедична       

 

«Харківський економіко-правовий університет»  

у формі товариства з обмеженою відповідальністю  

 (зареєстровано Реєстраційною службою Харківського міського управління юстиції, дата 

та номер останньої реєстраційної дії № 14801030016007713 від 08.06.2015) 

для Відокремленого підрозділу «Коледж Харківського економіко-правового 

університету у формі товариства з обмеженою відповідальністю» 

(ідентифікаційний код – 39825399) 

           

 0304 Право         

 5.03040101 Правознавство         

 

Приватний вищий навчальний заклад  

«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» 

 (зареєстровано Виконавчим комітетом Вінницької міської ради, дата та номер останньої 

реєстраційної дії № 11741200000000072 від 30.07.2004) 

для Структурного підрозділу «Коледж конструювання одягу»  

Приватного вищого навчального закладу  

«Вінницький інститут конструювання одягу і підприємництва» 

(ідентифікаційний код – 36150571) 

          

 0516 Текстильна та легка промисловість        

 5.05160201 Швейне виробництво        
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Приватний вищий навчальний заклад  

Івано-Франківський університет права імені Короля Данила Галицького 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради,  

 дата та номер останньої реєстраційної дії № 11191070008001535 від 15.02.2011) 

для Коледжу Приватного вищого навчального закладу 

Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького 

(ідентифікаційний код – 37410081) 

       

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 0601 Будівництво та архітектура     

 5.06010201 Архітектурне проектування та внутрішній інтер’єр     

 

Вищий навчальний заклад 

Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

для Сторожинецького коледжу 

Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код - 33304052) 

           

 1301 Соціальне забезпечення         

 5.13010101 Соціальна робота         

 

 

для Коледжу «Освіта» 

 Вищого навчального закладу 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 26475545) 

       

 0201 Культура     

 5.02010501 Діловодство     

 

 

Товариство з обмеженою відповідальністю 

Західноукраїнський коледж «Полісся» 

(ідентифікаційний код - 30717545)  

(зареєстровано Березнівською районною державною адміністрацією Рівненської 

області, дата та номер останньої реєстраційної дії  

№ 15891070008000140 від 12.10.2012) 

 

       

 0102 Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини     

 5.01020101 Фізичне виховання*     

 0304 Право     

 5.03040101 Правознавство     
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Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж  

імені С. Граната 

(ідентифікаційний код - 05508329)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Івано-Франківської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 11191070004005120 від 15.09.2008) 

       

 0305 Економіка та підприємництво     

 5.03050701 Маркетингова діяльність     

 5.03050801 Фінанси і кредит     

 

 

Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж 

(ідентифікаційний код - 26009889)  

(зареєстровано Виконавчим комітетом Рівненської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 16081070006004196 від 04.06.2013) 

     

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції   

 5.05170101 Виробництво харчової продукції   

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Львівський кооперативний коледж економіки і права» 

(ідентифікаційний код - 01788272)  

(зареєстровано Реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 14151070007017739 від 30.07.2013) 

    

 0304 Право  

 5.03040101 Правознавство  

 0305 Економіка та підприємництво  

 5.03050801 Фінанси і кредит  

 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність  

 0501 Інформатика та обчислювальна техніка  

 5.05010301 Розробка програмного забезпечення  

 0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції  

 5.05170101 Виробництво харчової продукції  

 

 

Приватний вищий навчальний заклад 

«Мистецький коледж художнього моделювання та дизайну» 

(ідентифікаційний код - 30728300)  

(зареєстровано Деснянською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10661070002005880 від 31.10.2012) 

        

 0202 Мистецтво      

 5.02020501 Образотворче мистецтво      

 5.02020701 Дизайн      
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3. 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 

 
Житомирський державний технологічний університет 

(ідентифікаційний код – 05407870) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2026 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2026 

0503 Розробка корисних копалин 6.050301 Гірництво 01.07.2026 

0701 Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070106 Автомобільний транспорт 01.07.2026 

 

 

Український державний університет залізничного транспорту 

(ідентифікаційний код – 01116472) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

 

 

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

(ідентифікаційний код – 02071240) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030507 Маркетинг 01.07.2027 

 

 

Черкаський державний технологічний університет 

(ідентифікаційний код – 05390336) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0506 Енергетика та енергетичне 

машинобудування 

6.050601 Теплоенергетика 01.07.2027 
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Запорізька державна інженерна академія 

(ідентифікаційний код – 05402565) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2025 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2025 

0504 Металургія та 

матеріалознавство 

6.050401 Металургія 01.07.2025 

0508 Електроніка 6.050801 Мікро- та наноелектроніка 01.07.2021 

0601 Будівництво та архітектура 6.060101 Будівництво 01.07.2025 
 

 

Чорноморський національний університет імені Петра Могили  

(ідентифікаційний код – 23623471) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 01.07.2027 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2027 

0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування 

01.07.2027 

1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота 01.07.2027 
 

 

Державний вищий навчальний заклад 

«Український державний хіміко-технологічний університет» 

(ідентифікаційний код - 02070758) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030507 Маркетинг 01.07.2026 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030502 Економічна кібернетика 01.07.2022 

 

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

(ідентифікаційний код – 02125467) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта 01.07.2022 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030504 Економіка підприємства 01.07.2022 
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Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

(ідентифікаційний код - 02125639) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта (Харчові 

технології) 

01.07.2026 

 

 

Державний вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний 

педагогічний університет імені Григорія Сковороди» 

(ідентифікаційний код – 04543387) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта 01.07.2027 

7.01010101 Дошкільна освіта 01.07.2027 

6.010102 Початкова освіта 01.07.2026 

7.01010201 Початкова освіта 01.07.2026 

0102 Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини 

6.010201 Фізичне виховання* 01.07.2026 

7.01020101 Фізичне виховання* 01.07.2026 

0203 Гуманітарні науки 6.020302 Історія* 01.07.2026 

7.02030201 Історія* 01.07.2026 

6.020303 Філологія* 01.07.2027 

7.02030301 Українська мова і література* 01.07.2027 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050401 Економіка підприємства (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2025 

7.03050901 Облік і аудит 01.07.2025 

0401 Природничі науки 6.040102 Біологія* 01.07.2026 

7.04010201 Біологія* 01.07.2026 

0402 Фізико-математичні науки 7.04020101 Математика (за напрямами)* 01.07.2020 

 

 

Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського 

«Харківський авіаційний інститут» 

(ідентифікаційний код - 02066769) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія 01.07.2022 

 

 

Запорізький національний технічний університет 

(ідентифікаційний код - 02070849) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0304 Право 6.030401 Правознавство 01.07.2022 



Рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року, протокол № 125 

 

54 

 

 

Маріупольський державний університет 

(ідентифікаційний код - 26593428) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування 

01.07.2022 

 

 

Комунальна форма власності 

 

 

Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

(ідентифікаційний код - 02214952) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0202 Мистецтво 6.020201 Театральне мистецтво 01.07.2022 

6.020209 Естрадно-циркове мистецтво 01.07.2022 

 

 

Університет митної справи та фінансів 

(ідентифікаційний код – 39568620) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0701 Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070101 Транспортні системи 

(Автомобільний транспорт) 

01.07.2027 

 

 

 

Недержавна форма власності 

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Східноєвропейський університет економіки і менеджменту» 

(у формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(ідентифікаційний код – 14204539) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом черкаської міської ради,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10261070061002105 від 27.03.2012) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2026 
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«Київський кооперативний інститут бізнесу і права» 

(ідентифікаційний код - 01788243) 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Голосіївського району реєстраційної служби Головного територіального 

управління юстиції у місті Києві, дата та номер останньої реєстраційної дії № 

10681070023003324 від 12.01.2016) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2022 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2021 

0517 Харчова промисловість та 

переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

6.051701 Харчові технології та інженерія 01.07.2021 

 

 

Вищий навчальний заклад Укоопспілки 

«Полтавський університет економіки і торгівлі» 

(ідентифікаційний код - 01597997) 

(зареєстровано Виконавчим комітетом Полтавської міської ради, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 15881070012008129 від 23.04.2012) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0517 Харчова промисловість та 

переробка 

сільськогосподарської 

продукції 

6.051701 Харчові технології та 

інженерія 

01.07.2027 

7.05170113 Технології в ресторанному 

господарстві 

01.07.2027 

 

 

Вищий навчальний заклад 

«Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна» 

(ідентифікаційний код – 30373644) 

(зареєстровано Подільською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 1071777011900579 від 26.09.2012) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0304 Право 6.030401 Правознавство 01.07.2026 

0305 Економіка та 

підприємництво 

6.030508 Фінанси і кредит 01.07.2026 

6.030509 Облік і аудит 01.07.2026 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2026 

0401 Природничі науки 6.040102 Біологія 01.07.2020 

1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота 01.07.2026 
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Приватний вищий навчальний заклад «Київський міжнародний університет» 

(ідентифікаційний код – 21595240) 

(зареєстровано відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців Святошинського району реєстраційної служби Головного управління юстиції 

у місті Києві,  

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10721070033005415 від 23.12.2014) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2027 

 

4. 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 
 

Луганський національний аграрний університет 

(ідентифікаційний код – 00493669) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0305 Економіка та підприємництво 6.030502 Економічна 

кібернетика 

01.07.2022 

7.03050201 Економічна 

кібернетика 

01.07.2022 

6.030504 Економіка 

підприємства 

01.07.2021 

7.03050401 Економіка 

підприємства (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2021 

1801 Специфічні категорії 8.18010010 Якість, стандартизація 

та сертифікація 

01.07.2020 

 

Державний заклад «Луганський державний медичний університет» 

(ідентифікаційний код – 02010675) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

1201 Медицина 7.12010001 Лікувальна справа 01.07.2022 

8.12010001 Лікувальна справа 01.07.2022 

7.12010002 Педіатрія 01.07.2022 

8.12010002 Педіатрія 01.07.2022 
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Донецький державний університет управління 

(ідентифікаційний код – 00173427) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0304 Право 8.03040101 Правознавство 01.07.2021 

0305 Економіка та підприємництво 6.030504 Економіка 

підприємства 

01.07.2022 

8.03050401 Економіка 

підприємства (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2022 

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет менеджменту освіти» 

для Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти 

(ідентифікаційний код – 35946459) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

1801 Специфічні категорії 8.18010021 Педагогіка вищої 

школи 

01.07.2021 

 

Державний заклад 

«Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(ідентифікаційний код – 02125131) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0101 Педагогічна освіта 7.01010401 Професійна освіта 

(Харчові технології) 

01.07.2022 

7.01010401 Професійна освіта 

(Технологія виробів 

легкої промисловості) 

01.07.2022 

7.01010401 Професійна освіта 

(Технологія 

виробництва і переробка 

продуктів сільського 

господарства) 

01.07.2022 

0201 Культура 7.02010101 Культурологія (за 

видами діяльності) 

01.07.2022 

0202 Мистецтво 7.02020401 Музичне мистецтво (за 

видами) 

01.07.2022 

7.02020701 Дизайн (за видами) 01.07.2022 

0203 Гуманітарні науки 7.02030302 Мова і література 

(арабська) 

01.07.2022 

7.02030302 Мова і література 

(японська) 

01.07.2022 

7.02030302 Мова і література 

(іспанська) 

01.07.2022 

7.02030302 Мова і література (іврит) 01.07.2022 

7.02030305 Літературна творчість 01.07.2022 
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0301 Соціально-політичні науки 7.03010301 Практична психологія 

(за видами) 

01.07.2022 

0305 Економіка та 

підприємництво 

7.03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими 

програмами) 

01.07.2022 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

7.03060101 Менеджмент організацій 

і адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2022 

0401 Природничі науки 7.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

01.07.2022 

0402 Фізико-математичні науки 7.04020501 Статистика 01.07.2022 

0403 Системні науки та 

кібернетика 

7.04030201 Інформатика 01.07.2022 

 

Донецький національний медичний університет 

(ідентифікаційний код – 02010698) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

1202 Фармація 6.120201 Фармація 01.07.2022 

7.12020101 Фармація 01.07.2022 

 

Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

(ідентифікаційний код – 02070795) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0306 Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 01.07.2022 

7.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2022 

8.03060101 Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

01.07.2022 

0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

01.07.2021 

7.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

01.07.2021 

8.04010601 Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

01.07.2021 
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0601 Будівництво та архітектура 7.06010103 Міське будівництво та 

господарство 

01.07.2021 

8.06010103 Міське будівництво та 

господарство 

01.07.2021 

7.06010105 Автомобільні дороги і 

аеродроми 

01.07.2021 

8.06010105 Автомобільні дороги і 

аеродроми 

01.07.2021 

0701 Транспорт і транспортна 

інфраструктура 

6.070106 Автомобільний 

транспорт 

01.07.2022 

7.07010601 Автомобілі та 

автомобільне 

господарство 

01.07.2022 

8.07010601 Автомобілі та 

автомобільне 

господарство 

01.07.2022 

 

Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

(ідентифікаційний код - 02135804) 

Шифр та найменування галузі 

знань 

Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

Продовжити 

строк дії 

сертифіката 

0301 Соціально-політичні науки 7.03010301  Практична психологія 

(за видами) 

(перепідготовка) 

 

01.07.2019 

 

4.2. Переоформити відповідні сертифікати про акредитацію напрямів 

підготовки, спеціальностей. 

 

 

5. З урахуванням результатів обговорення на засіданнях Міжгалузевої експертної 

ради з вищої освіти та Акредитаційної комісії відкласти  акредитацію за напрямами 

підготовки (спеціальностями): 

 

Чергова акредитація 
 

Недержавна форма власності 

Магістри 

 

Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад  

«Міжрегіональна Академія управління персоналом» 

(ідентифікаційний код - 00127522) 

(зареєстровано Голосіївською районною в місті Києві державною адміністрацією, 

дата та номер останньої реєстраційної дії № 10687770329001344 від 18.12.2015) 

       

 0301 Соціально-політичні науки     

 8.03010101 Соціологія (за видами діяльності)     
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6. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

відмовити в продовженні строку дії сертифікатів про акредитацію підготовки 

спеціалістів (бакалаврів) на строк дії сертифікатів про акредитацію підготовки магістрів:  

 

 

Львівський національний університет ветеринарної  

медицини та біотехнологій імені С. З. Гжицького 

(ідентифікаційний код – 00492990) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0401 Природничі науки 6.040106 Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування 

 

Державний вищий навчальний заклад «Університет банківської справи» 

(ідентифікаційний код - 34716922) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0305 Економіка та підприємництво 7.03050802 Банківська справа 

 

 

Вищий навчальний заклад «Університет імені Альфреда Нобеля» 

(ідентифікаційний код – 20201672) 

(зареєстровано Департаментом адміністративних послуг та дозвільних процедур 

Дніпропетровської міської ради, дата та номер останньої реєстраційної дії 

№ 12241050009057458 від 05.12.2016) 

Шифр та найменування галузі знань 
Код та напрям підготовки  

(код та назва спеціальності) 

0301 Соціально-політичні науки 7.03010201 Психологія 

7.03010201 Психологія (перепідготовка) 

 

 

7. З урахуванням результатів обговорення на засіданні Акредитаційної комісії 

затвердити рішення експертної ради з професійно-технічної освіти (додаток 1). 

 

 

 

 

 

Голова Акредитаційної комісії, 

Міністр освіти і науки  

  

Л. М. Гриневич 

 

   

Секретар Акредитаційної комісії   О. І. Шаров 

 


