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Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15 Закону України
«Про ліцензування видів господарської діяльності», з урахуванням рішення
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 28.04.2017
(протоколів № 50/1, 50/2),
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково
дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері
вищої освіти на третьому (освітньонауковому) рівні згідно з переліком
(додаток 1 ).
2. Видати
ліцензії
на
освітню
діяльність
закладів
освіти
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на
першому (бакалаврському), другому (магістерському) рівнях згідно з
переліком (додаток 2) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 2 . /  2.23),
3. Видати
ліцензії
на
освітню
діяльність
закладів
освіти
(розширити провадження освітньої діяльності) у сфері професійнотехнічної
освіти згідно з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що
додаються (додатки 3. / 3.3 ).
4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки
16
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за
доходами  2201 1800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності).
5. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у
сфері вищої освіти на підставі заяв навчальних закладів згідно з
переліком (додаток 4) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 4. •/ 4.3 ).

6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 5. / 5.
7. Звузити провадження освітньої діяльності закладів освіти у
сфері професійнотехнічної освіти на підставі заяв навчальних закладів
згідно з переліком (додаток 6) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 6. 1  6. б ).
8. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно
технічної освіти згідно з переліком (додаток 7) за відповідними підставами,
що додаються (додатки 7.
7. /с~).
9. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
10. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець
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Протокол № 50/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 28 квітня 2017 р.

№ 50/1
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

1.

2.

3.

4.

5.

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код ВСП)

Приватний вищий навчальний заклад «Фінансовоправовий коледж»
22865098
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря
Сікорського»
02070921
Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна
академія ім. Тараса Шевченка
02125556
Запорізький національний технічний університет
02070849
Запорізький національний технічний університет
02070849

Код та найменування галузі
знань

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований
обсяг,
осіб

07
Управління та
адміністрування
12
Інформаційні технології

072
Фінанси, банківська справа
та страхування
126
Інформаційні системи та
технології

75

01
Освіта/ Педагогіка

014 Середня освіта
(Інформатика)

30

07
Управління та
адміністрування
15
Автоматизація та
приладобудування

073 Менеджмент

180

152
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка

40

410

9

80. Одеська державна академія будівництва та
архітектури
02071033
81. Запорізький національний технічний університет
02070849
82. Бердянський державний педагогічний університет
02125220

19
Архітектура та будівництво
15
Автоматизація та
приладобудування
01
Освіта/ Педагогіка

83. Приватна установа «Університет «Київська школа
економіки»
40762332
84. Національний університет кораблебудування імені
адмірала Макарова
02066753

05
Соціальні та поведінкові
науки
14
Електрична інженерія

85. Черкаський державний технологічний університет
05390336
86. Одеська державна академія будівництва та
архітектури
02071033

03
Гуманітарні науки
19
Архітектура та будівництво

87. Українська академія друкарства
02071004
88.

06
Журналістика
15
Автоматизація та
приладобудування

191
Архітектура та
містобудування
152
Метрологія та інформаційновимірювальна техніка
016
Спеціальна освіта

180

051
Економіка

100

141
Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка
032
Історія та археологія
194
Гідротехнічне будівництво,
водна інженерія та водні
технології
061
Журналістика
151
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології

200

30

50

20
110

100
120

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6, частин другої та сьомої
статті 13, частин восьмої і дев'ятої статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності» та з урахуванням рішення
Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України від 23.06.2017
(протоколів № 57/1, 57/2)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти та науково
дослідних установ (розширити провадження освітньої діяльності) у сфері
вищої освіти на третьому (освітньонауковому) рівні згідно з переліком
(додаток 1).
2. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері вищої освіти на першому
(бакалаврському), другому (магістерському) рівнях і за освітньо
кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» згідно з переліком (додаток 2) за видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 2.1  2.47).
3. Видати ліцензії на освітню діяльність закладів освіти (розширити
провадження освітньої діяльності) у сфері професійнотехнічної освіти згідно
з переліком (додаток 3) за видами освітньої діяльності, що додаються
(додатки 3.1  3.9).
4. Закладам освіти, щодо яких прийнято рішення про видачу ліцензії
(розширення провадження освітньої діяльності), здійснити оплату на рахунки
територіального органу Державного казначейства. Код відомчої ознаки  16
(Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної класифікації за
доходами  22011800 (плата за ліцензії, що сплачується ліцензіатами за місцем
здійснення діяльності).
5. Звузити провадження освітньої діяльності у сфері професійно
технічної
освіти
Вознесенському
професійному
аграрному
ліцею
(ідентифікаційний код  02545979) на підставі заяви навчального закладу за
видами освітньої діяльності, що додаються (додаток 4).

6. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері вищої освіти згідно
з переліком (додаток 5) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 5.15.17).
7. Відмовити у видачі ліцензії на освітню діяльність (розширенні
провадження освітньої діяльності) закладам освіти у сфері професійно
технічної освіти згідно з переліком (додаток 6) за відповідними підставами,
що додаються (додатки 6.16.8).
8. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
(Шевцов А. Г.) забезпечити розміщення на офіційному вебсайті МОН
інформації про прийняте органом ліцензування рішення.
9. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

В. В. Ковтунець
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Протокол № 57/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 23 червня 2017 р.

№ 57/1

І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ
1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):

Перший (бакалаврський) рівень
№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний
код ВСП)

1.

Кіровоградський державний педагогічний
університет імені Володимира Винниченка
02125415
Приватне акціонерне товариство
«Приватний вищий навчальний заклад
«Запорізький інститут економіки та
інформаційних технологій»
22115979
Харківський національний університет
імені В. Н. Каразіна
02071205
Університет державної фіскальної служби
України
40233365
Національний педагогічний університет
імені М. П. Драгоманова

2.

3.

4.

5.

Код та найменування галузі
знань

01
Освіта/Педагогіка

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензований обсяг,
осіб

30

08
Право

015
Професійна освіта
(Комп’ютерні технології)
081
Право

10
Природничі науки

106
Географія

165

29
Міжнародні відносини

293
Міжнародне право

30

12
Інформаційні технології

126
Інформаційні системи та

75

40

4

02070967
23. у зв’язку з реорганізацією шляхом
приєднання

15 Автоматизація та
приладобудування

24. Класичний приватний університет
19278502

26
Цивільна безпека

25. Національний транспортний університет
02070915

07
Управління та
адміністрування
27
Транспорт
14
Електрична інженерія

26.
27.

28.

13
Механічна інженерія

29.

13
Механічна інженерія

30. Державний вищий навчальний заклад
«Прикарпатський національний університет
імені Василя Стефаника»
02125266
31. Приватна установа «Університет «Київська
школа економіки»
40762332
32. Центральноукраїнський національний
технічний університет
02070950

22
Охорона здоров’я

07
Управління та
адміністрування
13
Механічна інженерія

та архівна справа
151
Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані
технології
262
Правоохоронна діяльність
072
Фінанси, банківська справа
та страхування
274
Автомобільний транспорт
142
Енергетичне
машинобудування
131
Прикладна механіка

50

100

90

150
30

50

133
Галузеве
машинобудування
227
Фізична терапія,
ерготерапія

120

073
Менеджмент

100

131
Прикладна механіка

115

60
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Протокол № 60/1
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України
від 13 липня 2017 р.

№ 60/1
І. СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ

1.
Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти, розширення провадження освітньої діяльності
(започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої освіти):
Перший (бакалаврський) рівень
Код та найменування галузі знань

Шифр та найменування
спеціальності

№
з/п

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код
(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код
ВСП)

1.

Університет державної фіскальної служби
України
40233365
Житомирська філія Університету
державної фіскальної служби України
40597534
У зв’язку з реорганізацією

0305
Економіка та підприємництво

6.030508
Фінанси і кредит

07
Управління та адміністрування

Київський національний університет
будівництва і архітектури
02070909
Харківський національний економічний
університет імені Семена Кузнеця
02071211
Черкаський національний університет
імені Богдана Хмельницького
02125622
Східноєвропейський національний
університет імені Лесі Українки

18
Виробництво та технології

072
Фінанси, банківська справа
та страхування
183
Технології захисту
навколишнього середовища
126
Інформаційні системи та
технології
105
Прикладна фізика та
наноматеріали
251
Державна безпека

2.

3.

4.

5.

12
Інформаційні технології
10
Природничі науки и
25
Воєнні науки, національна безпека,

Ліцензований обсяг,
осіб

90 осіб з.ф.н.

90

50

100

40

50

3

12. Харківський національний університет

внутрішніх справ
08571096
13. Центральноукраїнський державний
педагогічний університет імені
Володимира Винниченка
02125415
14. Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова
02066753

12
Інформаційні технології

125
Кібербезпека

75

29
Міжнародні відносини

291
Міжнародні
відносини,
суспільні
комунікації,
регіональні студії
122
Комп’ютерні науки

25

12
Інформаційні технології

Херсонська філія Національного
університету кораблебудування імені
адмірала Макарова
02067103
15. Приватна установа «Університет «Київська 28
школа економіки»
Публічне
управління
40762332
адміністрування

281
та Публічне управління
адміністрування

40

50
та

1.2. Збільшення ліцензованого обсягу за спеціальністю (спеціальностями) та рівнем (рівнями) вищої освіти (у ВНЗ або у ВСП ВНЗ):
Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
№
з/п

16.

Найменування ВНЗ та
Код та найменування
ідентифікаційний код
галузі знань
(найменування ВСП ВНЗ та
ідентифікаційний код ВСП)
Полтавський
національний 01
педагогічний університет імені Освіта/Педагогіка
В. Г. Короленка
31035253

Шифр та найменування
спеціальності

012
Дошкільна освіта

Ліцензований обсяг,
осіб
Існуючий
Встановити

90

130

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
/ /

/ ґ

20

Про ліцензування
освітньої діяльності
Відповідно до пункту 1 частини другої статті 6. частин другої іа сьомої
статті 13, статті 14, частин восьмої та дев'ятої статті 15 Закону України «Про
ліцензування видів господарської діяльності», підпункту 6 пункту 2 розділ)
XIV Прикінцевих та перехідних положень Закон) України «І Іро фахов)
передвищу освіту», наказу Міністерства фінансів України від 14,01.201 І .М» 1 І
«Про бюджетну класифікацію», з урахуванням рішень Ліцензійної комісії
Міністерства освіти і науки України від 21.11.2019 (протокол № 160)
НАКАЗУЮ:
1. Видати ліцензії на провадження освітньої дія п,носи (рошшріпп
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліценціатам) > сфері
вищої освіти
на початковому рівні
(короткому
циклі), першом\
(бакалаврському),
другому
(магістерському),
третьому
(оевітньонауковому/освітньо-творчому) рівнях вищої освіти згідно з переліком (до іагок
1) за видами освітньої діяльності, що додаються (дода і кп 1.1 1 >.
2. Видати ліцензії на провадження освітньої діяльності (роииириіи
провадження освітньої діяльності) здобувачам ліцензій (ліцензіатам) > сфері
післядипломної освіти для осіб з вищою освітою згідно з переліком (додаток 2)
за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 2 .1-2.8).
3. Розширити провадження
освітньої
діяльносіі
Наїйона.тьном)
університету водного господарства та природокористування для Ьерезпівеької о
лісотехнічного коледжу Національного університет) водною господарства іа
природокористування у сфері фахової перед вищої освіти за видами освітньої
діяльності, що додаються (додаток 3).
4. Розширити провадження освітньої діяльності ліцензіатам \ сфері
професійної (професійно-технічної) освіти згідно з переліком (додаток 4) за
видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 4.1 4.7).
5. Оформити ліцензії на провадження освітньої діяльності ліцензіатам \
сфері фахової передвиїцої освіти згідно з переліком (додаток 5) ш видами
освітньої діяльності, що додаються (додат ки 5.1 - 5 . 5 5 ) .
6. Здобувачам ліцензій (ліцензіатам), щодо яких прийнято рішення про
видачу ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності, оформлення
ліцензії на провадження освітньої діяльності за спеціальністю), здійснити
оплату на рахунки територіального органу Державного казначейства. Код

відомчої ознаки - 16 (Міністерство освіти і науки України). Код бюджетної
класифікації за доходами - 22011800 (плата за ліцензії, що сплачеться
ліцензіатами за місцем здійснення діяльності).
7. Звузити провадження освітньої діяльності ліценііатам \ сфері вищої
освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 6) за видами освітньої
діяльності, що додаються (додатки 6.1 -6 .1 3 ).
8. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері фахової
передвищої освіти на підставі їх заяв згідно з переліком (додаток 7) і а видами
освітньої діяльності, що додаються (додатки 7.1- 7.3).
9. Звузити провадження освітньої діяльності ліцензіатам у сфері
професійної (професійно-технічної) освіти на підставі їх заяв згідно з переліком
(додаток 8) за видами освітньої діяльності, що додаються (додатки 8.1 -8.4).
10. Відмовити
у розширенні
провадження освітньої діяльності
ліцензіатам у сфері вищої освіти згідно з переліком (додаток 9) за відповідними
підставами, що додаються (додатки 9.1 - 9.8).
11. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
здобувачам ліцензій у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою
згідно з переліком (додаток 10) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 10.1 - 10.2).
12. Відмовити у видачі ліцензій на провадження освітньої діяльності
(розширенні
провадження
освітньої діяльності) здобувачам
ліцензій
(ліцензіатам) у сфері професійної (професійно-технічної) освіти
згідно з
переліком (додаток 11) за відповідними підставами, що додаються
(додатки 1 1.1-11.5).
13. Переоформити ліцензію на провадження освітньої діяльносіі > сфері
вищої
освіти
Київському
національному
торговельно-економічному
університету (ідентифікаційний код юридичної особи - 01566117) для
Харківського торговельно-економічного інститут) Київського національного
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код відокремленої о
підрозділу юридичної особи - 33297907) на основі ліцензій Харківською
торговельно-економічного інституту Київського національного горговедьноекономічного університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділ)
юридичної особи - 33297907) та Харківського інституту фінансів Київського
національного торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код
відокремленого підрозділу юридичної особи - 40397478) у зв'язку з
реорганізацією Харківського інституту фінансів Київського національного
торговельно-економічного університету (ідентифікаційний код відокремленого
підрозділу юридичної особи - 40397478) шляхом приєднання до Харківського
торговельно-економічного інституту Київського національного іоргове.іьноекономічного університету (ідентифікаційний код відокремленого підрозділ)
юридичної особи - 33297907) за рівнями вищої освіти та спеціальностями, що
додаються (додаток 12).
14. Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльносіі > сфері
вищої освіти Таврійського державного агротехнологічного упіверсиіеі> імені
Дмитра Моторного (ідентифікаційний код юридичної особи
00493698) для
відокремлених структурних підрозділів, а саме:

найменування Відокремленим структурний підроиіл «Молііопольський
коледж
Таврійського
державного
агротехнологічного університету»
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 26181890)
замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Мелітопольський коледж
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра
Моторного» (ідентифікаційний код відокремленого иідроздідч юри нічної особи
-26181890);
найменування Відокремлений структурний підрозділ «Василівськпй
коледж
Таврійського
державного
агротехнологічного університету»
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 34524531 )
замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Василівськпй коледж
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмшра
Моторного» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи
-34524531);
найменування Відокремлений структурний підрозділ «Мовокахонеький
коледж
Таврійського
державного
агротехнологічного у нівсрси і о і s »
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи - 34572590)
замінити на Відокремлений структурний підрозділ «Новокаховський коледж
Таврійського державного агротехнологічного
університету імені Дмитра
Моторного» (ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи
-34572590);
найменування Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж
Таврійського державного агротехнологічного університету» (ідентифікаційний
код відокремленого підрозділу юридичної особи - 35238560) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ «Ногайський коледж Таврійського
державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного»
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи - 35238560);
найменування Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський
коледж Таврійського державного агротехнологічного університету» замінити на
Відокремлений структурний підрозділ «Бердянський
коледж Таврійського
державного агротехнологічного університет)
імені Дмш ра Мої орного»
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи >335 1403 );
найменування Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський коле їж
Таврійського державного агротехнологічного університету» (ідентифікаційний
код відокремленого підрозділу юридичної особи -39186862) замінити на
Відокремлений структурний підрозділ «Оріхівський коледж Таврійською
державного агротехнологічного університету
імені Дмитра Моторного»
(ідентифікаційний код відокремленого підрозділу юридичної особи 39186862).
15.
Внести зміни у ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері
вищої освіти Державного вищого навчального закладу «Гайворонський
політехнічний коледж» (ідентифікаційний код юридичної особи 05402751 ). а
саме, найменування Державний вищий навчальний заклад «Гайворонський
політехнічний коледж» замінити на Гайворонський політехнічний коледж
(ідентифікаційний код юридичної особи - 0540275 1).

16. Департаменту ліцензування (Шевцов Л. Г.) забезпечиш розміщення на
офіційному веб-сайті Міністерства освіти і науки України інформації про
прийняте органом ліцензування рішення.
17. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра

('гор ( ГАДІ II ЇЙ

Додаток б / /
до наказу Міністерствна освіти і науки
України ві/дас (< И 2019 р. №
Про видачу дінем йї на провадження освітньої діяльності здобувану ліцензії
у сфері II іс. Іяд IIII лом мої освіти для осіб І вищою освітою
(відповідно до статті 15 Закон) України «1 Іро ліцсп іувшіня видів господарської діяльності»)

Вид провадження осві тньої діяльності у сфері иіслядииломної освіти для
осіб з вищою освітою
___
____
_
___ ________
Започаткування освітньої діяльності у сфері иіслядииломної освіти для осіб з
вищою освітою
щодо
підвищення
кваліфікації за спеціальністю
073 Менеджмент у галузі знань 07 Управління та адміністрування
Вих. № заяви юридичної особи дата 1 1.1 1.2019
102/19
Вх. № заяви юридичної особи
дата 1 1.1 1.2019
3249/0/10.1-19
1Іаимеиування юридичної
Приватна установа «Упівсрсптсі «Київська
особи
школа економіки»
іде ііти ф ік*аці й н и іі код
40762332
юридичної особи
Вид освітньої діяльності,
підвищення кваліфікації за спеціальністю
рівень вищої освіти, код та
073 Менеджмент у сфері иіслядииломної
11а пме 11у ва пня спеці ал ь 11ост і,
освіти для осіб 3 вищою освітою
зазначені юридичною особою
у заяві
Ліцензований обсяг
100 осіб

Д одаток V

П ро розш ирення провадження освітньої діяльності
П риватній установі
«У ніверситет «К иївська ш кола економ іки»
у сфері вищ ої освіти
(відповідно до статті 15 Закону України «Про ліцензування видів господарської
діяльності»)
_________ Вид провадж ення освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти_________
Започаткування освітньої діяльності на перш ому (бакалаврському) рівні вищої
освіти
Вих. № заяви ю ридичної особи
6695 Є Д Е Б О
Вх. № заяви ю ридичної особи
1381/0/9.5-21
Найменування ю ридичної особи
Ідентиф ікаційний код ю ридичної
особи
Вид освітньої діяльності,
зазначений ю ридичною особою у
з а я в і.
Ліцензований обсяг

дата 05.07.2021
дата 06.07.2021
П риватна установа «У ніверситет «Київська
ш кола економіки»
40762332
підготовка здобувачів вищ ої освіти на
перш ому (бакалаврському) рівні вищої
освіти
150 осіб (на рік)

