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Про результати ліцензування, 
акредитації та атестації

На підставі статті 24 Закону України «Про вищу освіту», постанов 
Кабінету Міністрів України від 12 лютого 1996 р. № 200 «Про ліцензування, 
атестацію та акредитацію навчальних закладів», від 9 серпня 2001 р. № 978 
«Про затвердження Положення про акредитацію вищих начальних закладів і 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 
училищах», від 8 серпня 2007 р. № 1019 «Про ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг», наказу Міністерства освіти і науки України від 
24.12.2003 № 847, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.01.2004 
за № 71/8670 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 
України від 29.11.2011 р. № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 15 грудня 2011 року за № 1448/20186), наказу Міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту України від 13.06.2012 № 689, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 4 липня 2012 року за № 1108/2142, відповідно до 
рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 2015 р. (протокол № 117)

НАКАЗУЮ:

1. Видати за результатами проведення ліцензування, акредитації та 
атестації ліцензії на надання освітніх послуг, сертифікати про акредитацію та 
свідоцтва про атестацію, відмовити у наданні ліцензій, акредитації та атестації 
навчальним закладам згідно із рішенням Акредитаційної комісії, що додається.

2. За заявою Київського національного торговельно-економічного 
університету анулювати ліцензію серії АЕ № 458597 від 05.08.2014 для 
Ялтинського торговельно-економічного коледжу Київського національного 
торговельно-економічного університету.

Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 
2015 р. (протокол № 117).

3. За заявою від 26.05.2015 №№ 173, 174 Приватного вищого 
навчального закладу «Київський університет культури» анулювати ліцензію
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серії АЕ № 458499 від 07.07.2014 з 01.08.2015 з метою їх подальшого закриття:

3.1. для Ужгородського факультету менеджменту і бізнесу Київського 
університету культури;

3.2. для Ужгородського коледжу Київського університету культури.

Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від ЗО червня 
2015 р. (протокол № 117).

4. За заявою Національного технічного університету «Харківський 
політехнічний інститут» анулювати ліцензію серії АЕ № 527486 від 24.11.2014 
у зв’язку з ліквідацією навчально-консультаційних центрів та переведенням 
студентів до базового вищого навчального закладу для:

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Полтава;

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Бердянськ;

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Тростянець;

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Балаклія;

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Ізюм;

Навчально-консультаційного центру Національного технічного 
університету «Харківський політехнічний інститут» м. Торез.

Ліквідацію навчально-консультаційних центрів здійснити із 
збереженням ліцензованого обсягу цих структурних підрозділів у межах 
загальної ліцензії університету.

Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 
2015 р. (протокол № 117).

5. За заявою Приватного вищого навчального закладу «Європейський 
університет» анулювати ліцензію серії АЕ № 636134 від 15.04.2015 за 
спеціальністю 7.05010101 «Інформаційні управляючі системи та технології (за 
галузями)» для Криворізької філії Приватного вищого навчального закладу 
«Європейський університет».



Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 
2015 р. (протокол № 117).

6. За заявою Глухівського національного педагогічного університету 
імені Олександра Довженка анулювати ліцензію серії АЕ № 527662 від 
25.11.2014 у зв’язку з ліквідацією навчально-консультаційних центрів 
(пунктів) та переведенням студентів до базового ВНЗ для:

Конотопського навчально-консультаційного пункту Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Могилів-Подільського навчально-консультаційного пункту Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка;

Сосницького навчально-консультаційного центру Глухівського 
національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Ліквідацію навчально-консультаційних центрів (пунктів) здійснити із 
збереженням ліцензованого обсягу цих структурних підрозділів у межах 
загальної ліцензії університету.

Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 
2015 р. (протокол № 117).

7. За заявою Приватного вищого навчального закладу «Кременчуцький 
університет економіки, інформаційних технологій і управління» анулювати 
ліцензію серії АЕ № 270962 від 12.08.2013 для Криворізького інституту 
Приватного вищого навчального закладу «Кременчуцький університет 
економіки, інформаційних технологій і управління» з метою подальшого 
закриття.

Підстава: підпункт 1 частини десятої статті 24 Закону України «Про 
вищу освіту», підпункт 1 пункту 32 Порядку ліцензування діяльності з 
надання освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України «Про ліцензування діяльності з надання освітніх послуг» від 
08 серпня 2007 р. № 1019, рішення Акредитаційної комісії від 30 червня 
2015 р. (протокол № 117).

8. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра 
Гевка А. Є.

Міністр С. М. Квіт


