
ЛІЦЕНЗІЯ 

Серія АЕ № 636609 від 10.06.2015 (скачать в .pdf)  

Тип ліцензії: вища освіта 

Види діяльності: 

- підготовка фахівців різних освітньо-кваліфікаційних рівнів за напрямами 

(спеціальностями)... 

- перепідготовка за спеціальностями 

- розширення профілю (підвищення кваліфікації), спеціалізація 

- підготовка іноземців та осіб без громадянства до вступу у вищі навчальні 

заклади 

- підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації іноземців та осіб без 

громадянства 

- підготовка до вступу у вищі навчальні заклади громадян України 

- підвищення кваліфікації спеціалістів 

АКТ УЗГОДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

(скачать в .pdf)  

СЕРТИФІКАТ АКРЕДИТАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ 

Серія РД-ІV № 0472464 від 02.10.2014 (скачать в .jpg)  

Орган ліцензування: Міністерство освіти i науки України 

СЕРТИФІКАТИ АКРЕДИТАЦІЇ НАПРЯМІВ 

ПІДГОТОВКИ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 

Ступінь Бакалавр 

Серія НД № 0491561 від 18.09.2017 р. Спеціальність "056 Міжнародні 

економічні відносини"  

Серія НД № 0491562 від 18.09.2017 р. Спеціальність "292 Міжнародні 

економічні відносини"  

Серія НД № 0491563 від 18.09.2017 р. Спеціальність "076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність"  

Серія НД № 0491564 від 18.09.2017 р. Спеціальність "072 Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

Серія НД № 0491565 від 27.06.2017 р. Спеціальність "071 Облік і 

оподаткування"  

Серія НД № 0491566 від 18.09.2017 р. Спеціальність "073 Менеджмент"  

Серія НД № 0491567 від 18.09.2017 р. Спеціальність "101 Екологія"  

Серія НД № 0491568 від 18.09.2017 р. Спеціальність "122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології"  
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Серія НД № 0491569 від 18.09.2017 р. Спеціальність "122 Комп’ютерні науки"  

Серія НД № 0491570 від 18.09.2017 р. Спеціальність "151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології"  

Серія НД № 0491571 від 18.09.2017 р. Спеціальність "132 Матеріалознавство"  

Серія НД № 0491572 від 18.09.2017 р. Спеціальність "133 Галузеве 

машинобудування"  

Серія НД № 0491573 від 18.09.2017 р. Спеціальність "152 Метрологія та 

інформаційно-вимірювальна техніка"  

Серія НД № 0491574 від 18.09.2017 р. Спеціальність "192 Будівництво та 

цивільна інженерія"  

Серія НД № 0491575 від 18.09.2017 р. Спеціальність "191 Архітектура та 

містобудування"  

Серія НД № 0491576 від 18.09.2017 р. Спеціальність "274 Автомобільний 

транспорт"  

Серія НД № 0491577 від 18.09.2017 р. Спеціальність "193 Геодезія та 

землеустрій"  

Серія НД № 0491578 від 18.09.2017 р. Спеціальність "263 Цивільна безпека"  

Серія НД-ІІ № 0457868 від 29.03.2013 р. Напрям підготовки "6.030503 

міжнародна економіка"  

Серія НД-ІІ № 0471392 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.030504 

економіка підприємства"  

Серія НД-ІІ № 0471396 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.030508 фінанси і 

кредит"  

Серія НД-ІІ № 0423243 від 06.07.2012 р. Напрям підготовки "6.030509 облік і 

аудит"  

Серія НД-ІІ № 0471399 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.030601 

менеджмент"  

Серія НД-ІІ № 0459809 від 27.12.2013 р. Напрям підготовки "6.040106 екологія, 

охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування"  

Серія НД-ІІ № 0471404 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.050202 

автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології"  

Серія НД-ІІ № 0471407 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.050403 

інженерне матеріалознавство"  

Серія НД-ІІ № 0471410 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.050503 

машинобудування"  

Серія НД-ІІ № 0471413 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.060101 

будівництво"  

Серія НД-ІІ № 0471420 від 03.06.2014 р. Напрям підготовки "6.060102 

архітектура"  

Серія НД-ІІ № 0459812 від 27.12.2013 р. Напрям підготовки "6.070106 

автомобільний транспорт"  

Серія НД-ІІ № 0476378 від 30.06.2015 р. Напрям підготовки "6.080101 геодезія, 

картографія та землеустрій"  

Серія НД-ІІ № 0442989 від 05.10.2010 р. Напрям підготовки "6.080101 геодезія, 

картографія та землеустрій"  
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ОКР Спеціаліст 

Серія НД № 0485326 від 26.06.2017 р. Спеціальність " 191 Архітектура та 

містобудування"  

Серія НД-ІІІ № 0457869 від 29.11.2012 р. Спеціальність " 7.03050301 

міжнародна економіка"  

Серія НД-ІІІ № 0471393 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03050401 економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)"  

Серія НД-ІІІ № 0471394 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03050401 економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності) (перепідготовка)"  

Серія НД-ІІІ № 0471397 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03050801 фінанси і 

кредит (за спеціалізованими програмами)"  

Серія НД-ІІІ № 0471398 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03050801 фінанси і 

кредит (за спеціалізованими програмами) (перепідготовка)"  

Серія НД-ІІІ № 0423244 від 06.07.2012 р. Спеціальність " 7.03050901 облік і 

аудит"  

Серія НД-ІІІ № 0423245 від 06.07.2012 р. Спеціальність " 7.03050901 облік і 

аудит (перепідготовка)"  

Серія НД-ІІІ № 0471400 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03060101 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"  

Серія НД-ІІІ № 0471402 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.03060101 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності) 

(перепідготовка)"  

Серія НІ-ІІІ № 0424974 від 27.06.2013 р. Спеціальність " 7.03060107 логістика"  

Серія НД-ІІІ № 0459810 від 27.12.2013 р. Спеціальність " 7.04010601 екологія 

та охорона навколишнього середовища"  

Серія НД-ІІІ № 0471405 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.05020201 

автоматизоване управління технологічними процесами"  

Серія НД-ІІІ № 0471408 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.05040301 прикладне 

матеріалознавство"  

Серія НД-ІІІ № 0471411 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.05050308 підйомно-

транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання"  

Серія НД-ІІІ № 0471414 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010101 

промислове і цивільне будівництво"  

Серія НД-ІІІ № 0471416 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010104 технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"  

Серія НД-ІІІ № 0459807 від 08.11.2013 р. Спеціальність " 7.06010105 

автомобільні дороги і аеродроми"  

Серія НД-ІІІ № 0471418 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010107 

теплогазопостачання і вентиляція"  

Серія НД-ІІІ № 0457866 від 29.11.2012 р. Спеціальність " 7.06010108 

водопостачання та водовідведення"  

Серія НД-ІІІ № 0471421 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010201 

архітектура будівель і споруд"  

Серія НД-ІІІ № 0471423 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010202 

містобудування"  
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Серія НД-ІІІ № 0471425 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 7.06010203 дизайн 

архітектурного середовища"  

Серія НД-ІІІ № 0459813 від 27.12.2013 р. Спеціальність " 7.07010601 автомобілі 

та автомобільне господарство"  

Серія НД-ІІІ № 0476379 від 30.06.2015 р. Спеціальність " 7.08010103 

землеустрій та кадастр"  

Серія НД-ІІІ № 0476044 від 26.04.2012 р. Спеціальність " 7.08010103 

землеустрій та кадастр"  
 

Ступінь Магістр 

Серія НД № 0491583 від 27.06.2017 р. Спеціальність "071 Облік і 

оподаткування"  

Серія НД № 0491579 від 18.09.2017 р. Спеціальність "071 Облік і 

оподаткування"  

Серія НД № 0491580 від 18.09.2017 р. Спеціальність "292 Міжнародні 

економічні відносини"  

Серія НД № 0491581 від 18.09.2017 р. Спеціальність "076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність"  

Серія НД № 0491582 від 18.09.2017 р. Спеціальність "072 Фінанси, банківська 

справа та страхування"  

Серія НД № 0491584 від 18.09.2017 р. Спеціальність "073 Менеджмент"  

Серія НД № 0491585 від 18.09.2017 р. Спеціальність "101 Екологія"  

Серія НД № 0491586 від 18.09.2017 р. Спеціальність "151 Автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані технології"  

Серія НД № 0491587 від 18.09.2017 р. Спеціальність "132 Матеріалознавство"  

Серія НД № 0491588 від 18.09.2017 р. Спеціальність "133 Галузеве 

машинобудування"  

Серія НД № 0491589 від 18.09.2017 р. Спеціальність "192 Будівництво та 

цивільна інженерія"  

Серія НД № 0491590 від 18.09.2017 р. Спеціальність "191 Архітектура та 

містобудування"  

Серія НД № 0491591 від 18.09.2017 р. Спеціальність "274 Автомобільний 

транспорт"  

Серія НД № 0491592 від 18.09.2017 р. Спеціальність "122 Комп’ютерні науки та 

інформаційні технології"  

Серія НД № 0491593 від 18.09.2017 р. Спеціальність "122 Комп’ютерні науки"  

Серія НД-ІV № 0471391 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.03050301 

міжнародна економіка"  

Серія НД-ІV № 0471395 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.03050401 економіка 

підприємства (за видами економічної діяльності)"  

Серія НД-ІV № 0423246 від 06.07.2012 р. Спеціальність " 8.03050901 облік і 

аудит"  

Серія НД-ІV № 0471403 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.03060101 

менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)"  
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Серія НД-ІV № 0459811 від 27.12.2013 р. Спеціальність " 8.04010601 екологія та 

охорона навколишнього середовища"  

Серія НД-ІV № 0471406 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.05020201 

автоматизоване управління технологічними процесами"  

Серія НД-ІV № 0471409 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.05040301 прикладне 

матеріалознавство"  

Серія НД-ІV № 0471412 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.05050308 підйомно-

транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні машини і обладнання"  

Серія НД-ІV № 0471415 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010101 

промислове і цивільне будівництво"  

Серія НД-ІV № 0471417 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010104 технології 

будівельних конструкцій, виробів і матеріалів"  

Серія НД-ІV № 0459808 від 08.11.2013 р. Спеціальність " 8.06010105 

автомобільні дороги і аеродроми"  

Серія НД-ІV № 0471419 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010107 

теплогазопостачання і вентиляція"  

Серія НД-ІV № 0457867 від 29.11.2012 р. Спеціальність " 8.06010108 

водопостачання та водовідведення"  

Серія НД-ІV № 0471422 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010201 

архітектура будівель і споруд"  

Серія НД-ІV № 0471424 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010202 

містобудування"  

Серія НД-ІV № 0471426 від 03.06.2014 р. Спеціальність " 8.06010203 дизайн 

архітектурного середовища"  

Серія НД-ІV № 0459814 від 27.12.2013 р. Спеціальність " 8.07010601 автомобілі 

та автомобільне господарство"  

Серія НД-ІV № 0476380 від 30.06.2015 р. Спеціальність " 8.18010013 управління 

проектами"  

Серія НД-ІV № 0446341 від 24.06.2010 р. Спеціальність " 8.18010013 управління 

проектами"  
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освітній рівень БАКАЛАВРА на базі повної загальної 

середньої освіти 

(скачать в .pdf) 

ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ  

на підготовку здобувачів вищої освіти у 2016 році:  

ПРИЙОМ на ступінь БАКАЛАВР 
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ОБСЯГ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ  

на підготовку здобувачів вищої освіти у 2016 році:  

ПРИЙОМ на освітньо-кваліфікаційний рівень 
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