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Про переоформлення ліцензій 

Відповідно до частини шостої статті 21 Закону України «Про 
ліцензування видів господарської діяльності», наказу Міністерства освіти і 
науки України від 06 листопада 2015 року№ 1151 «Про особливості 
запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266», зареєстрованого 
в Міністерстві юстиції України 25 листопада 2015 року за № 1460/27905, 
наказу Міністерства освіти і науки України від 19 грудня 2016 року № 1565 
«Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих 
навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію 
напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
10 січня 2017 року за № 20/29888, 

НАКАЗУЮ: 

1. Переоформити в установленому законодавством порядку ліцензії на 
освітню діяльність у сфері вищої освіти Національному юридичному 
університету імені Ярослава Мудрого (ідентифікаційний код - 02071139); 
Товариству з обмеженою відповідальністю «Київський інститут банківської 
справи» (ідентифікаційний код - 24733836); «Харківському економіко-
правовому університету» у формі товариства з обмеженою відповідальністю 
(ідентифікаційний код - 24332652); Київській муніципальній академії 
естрадного та циркового мистецтв (ідентифікаційний код - 02214952); 
Одеському національному економічному університету (ідентифікаційний код 
-02071079). 

2. Визнати ліцензії на освітню діяльність у сфері вищої освіти 
Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (серія АЕ 
№ 636121 від 15.04.2015 р.); Товариства з обмеженою відповідальністю 
«Київський інститут банківської справи» (серія АЕ № 636344 від 06.05.2015 р.); 
«Харківському економіко-правовому університету» у формі товариства з 
обмеженою відповідальністю (серія АЕ № 636726 від 19.06.2015 р.); 
Київської муніципальної академії естрадного та циркового мистецтв 



(серія АЕ № 636831 від 19.06.2015 р.); Одеського національного 
економічного університету (серія АЕ № 636851 від 19.06.2015 р.) 
недійсними. 

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному веб-сайті МОН 
інформації про прийняте рішення та передачу копії цього наказу до Єдиної 
державної електронної бази з питань освіти. 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора 
департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування 
Шевцова А. Г. 

Перший заступник Міністра В. В. Ковтунець 


