






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

Перелік ліцензіатів, 
яким переоформлено ліцензії 

на провадження освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

№
з/п Найменування ліцензіатів

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

2. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара

о2). Київський національний університет технологій та дизайну

4. Київський університет права Національної академії наук України

5. Національний університет "Запорізька політехніка

6 .

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

7.

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

8.

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

9.

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

10.

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

11.

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

12. Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини 
"Україна” для Відокремленого структурного підрозділу закладу вищої освіти
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50.
Національний університет "Одеська морська академія" для Дунайського 
інституту Національного університету "Одеська морська академія"

51. Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля"

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

53. Донецький національний університет імені Василя Стуса

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

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

56. Харківська державна академія фізичної культури

57. Херсонський державний аграрно-економічний університет

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

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

60. Національна академія внутрішніх справ

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

62. Білоцерківський національний аграрний університет

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

64. Університет митної справи та фінансів

65. Університет економіки і підприємництва

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

67. Одеський національний медичний університет

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

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

70. Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України



Додаток у / £  / ’7̂ Р
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від 0 3  2 0 ^ / р . №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
4504 15.03.2021

Вх. № заяви юридичної особи Дата
2456/0/9-21 17.03.2021
Найменування юридичної особи Донецький національний університет

імені Василя Стуса
ідентифікаційний код юридичної особи 02070803

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 240 (на 
рік), перший (бакалаврський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 
запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 

рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований обсяг, 
осіб (на рік)

Право 081 Право перший
(бакалаврський)

рівень

240



Додаток
до наказу Міністерства освіти і
науки України
від о3> 20 $ /  р. №

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої осві ти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дача
4505 15.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дата
2455/0/9-21 17.03.2021
Найменування юридичної особи Доне ц ь ки н н ац і о н а л ьн и й у н і вере и т ет

імені Василя Стуса
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070803

Переоформити ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 120 (на 
рік), другий (магістерський) рівень, необхідною для доступу до професії, для якої 
запроваджено дода ткове регулювання, за освітніми програмами на відповідному 

рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із збереженням 
ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва освітньої 
програми

Код
спеціальності

1 Іазва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Л і цензеваний обсяг, 
осіб (на рік)

Право
(Освітньо-

професійна)

081 Право другий
(магістерський)

рівень

120



Додаток у /£ ,
до наказу Міністерства освіти і 
науки України

від З О  0 5  20 № З У - х і ^

Про переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності
у сфері вищої освіти

(відповідно до пункту 5 частини сьомої статті 24 Закону України «Про вищу освіту», 
пункту 2 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти»)

Вих. № заяви юридичної особи Дата
4503 15.03.2021
Вх. № заяви юридичної особи Дача
2457/0/9-21 17.03.2021
Найменування юридичної особи Донецький національний університет

імені Василя Стуса
Ідентифікаційний код юридичної особи 02070803

Переоформи ш ліцензію за спеціальністю 081 Право, ліцензований обсяг 16 (на рік), 
третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень, необхідною для доступу до 

професії, для якої запроваджено додаткове регулювання, за освітніми програмами 
на відповідному рівні, за якими фактично здійснюється підготовка фахівців із 

збереженням ліцензованого обсягу без проходження ліцензування, а саме:

Назва
освітньої
програми

Код
спеціальності

Назва
спеціальності

Рівень вищої 
освіти

Ліцензований
обсяг,

осіб (на рік)
Право

(Освітньо-
наукова)

081 Право третій (освітньо- 
науковий/освітньо- 

творчий) рівень

16










