
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти

Орган ліцензування: Міністерство освіти і науки України (ідентифікаційний код юридичної особи -  38621185) місцезнаходження: Україна, 01135, місто Київ. ПРОСПЕКТ ПЕРЕМОГИ, будинок 10

Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет"
Ідентифікаційний код: 22838873
М ісцезнаходження юридичної особи: 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А ,

№ з/п Рівень вищої освіти Ліцензований 
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 
видачу ліцензії

Д ата і номер 
ріш ення про 
розш ирення 

або звуж ення 
провадж ення 

о світньої 
д іяльності

Д ата і ном ер ріш ення 
про переоф орм лення 

л іц ен зії у зв 'язку 3 
реорганізацією  

заклад у/відо кр ем ле 
ного структурного 

підрозділу

Дата і номер 
ріш ення про 
необхідність 

усунення 
порушень 

Ліцензійних 
умов

Дата і номер 
ріш ення про 
анулю вання 

л іц е н з ії (наказ 
МОН)

ПІБ посадової 
особи,яка 

внесла запис до 
ліцензійного 

реєстру

1 Перший (бакалаврський) рівень 175
Наказ М01І від 12.04.2021 № 

42-л
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна

2 Другий (магістерський) рівень 90
Наказ МОН від 12.04.2021 № 

42-л

Сем'янівська 
Ольга Вікторівна

3 Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 10 Наказ МОН від 12.04.2021 № 
42-л

Сем'янівська 
Ольга Вікторівна

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулю вання, за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки
України від 22.05.2020 №  673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785

№ з/п
Назва освітньої 

програми
Код спеціальності Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Ліцензований 
обсяг (на рік)

Дата і номер рішення про 
видачу ліцензії

Д ата і номер 
ріш ення про 
розш ирення 

або звуж ення 
провадж ення 

о світньої 
д іяльності

Д ата і ном ер ріш ення 
про переоф орм лення 

л іц е н зії у  зв 'язку  3 
реорганізацією  

заклад у/від о кр ем ле 
ного структурного 

п ідрозділу

Дата і номер 
рішення про 
необхідність 

усунення 
порушень 

Ліцензійних 
умов

Дата і номер 
ріш ення про 
анулю вання 

ліцензії (наказ 
МОН)

ПІБ посадової 
особи,яка 

внесла запис до 
ліцензійного 

реєстру

1 Право 081 Право перший (бакалаврський) 
рівень

120 Наказ МОН від 12.04.2021 № 
42-л

Сем'янівська 
Ольга Вікторівна

2 Право (Освітньо- 
професійна)

081 Право
другий (магістерський) 

рівень
60 Наказ МОН від 12.04.2021 № 

42-л
Сем'янівська 

Ольга Вікторівна



№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код напряму 
підготовки, 

спеціальності, виду 
освітньої послуги

Найменування напряму 
підготовки, 

спеціальності, виду 
освітньої послуги

Ліцензований обсяг Номер рішення за 
кожною 

спеціальністю 
(протокол АКУ, 

наказ М О Н , в якому 
приймалося рішення до  

даної спеціальності)

денна
форма

заочна
форма

вечірня
форма

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р.
№787)

Підготовка бакалаврів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
6.030508 Фінанси і кредит 50 35 0 наказ МОН України 

№1-л від 08.01.2014

2 0305 Економіка та 
підприємництво

6.030509 Облік і аудит 20 20 0 Наказ МОН від 
06.03.2019 № 175-л

3 0304 Право 6.030401 Правознавство 70 50 0 наказ МОН України 
№1415л від 
10.06.2015

3 0501 Інформатика та 
обчислювальна 

техніка

6.050101 Комп'ютерні науки
ґ

50 0 0 наказ 
МОН мо лодьс порт 
України №2487-Л 

від 01.07.2011
П ідготовка спеціалістів

1 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050801 Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 

програмами)

50 0 0 наказ МОН України 
№1-л від 08.01.2014

2 0305 Економіка та 
підприємництво

7.03050901 Облік і аудит 20 20 0 наказ МОН України 
№2323л від 
11.06.2014

Підготовка магістрів
1 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050801 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими 
програмами)

5 0 0 наказ 
МОНмолодьспорт 
України №2487-Л 

від 01.07.2011
2 0305 Економіка та 

підприємництво
8.03050901 Облік і аудит 5 0 0 наказ 

МОНмолодьспорту 
України №2325л від 

13.07.2012
3 0501 Інформатика та 

обчислювальна 
техніка

8.05010104 Системи штучного 
інтелекту

30 0 0 наказ МОН №2070-Л 
від 04.06.2013

Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет"

(адреса Коледжу. 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А)

ідентифікаційний
код

33761873

Підготовка молодших спеціалістів: (відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2007 р. №839)

1 0304 Право 5.03040101 Правознавство 65 0 0 наказ МОН України 
№1415л від 
1006 2016

Д ата і номер 
ріш ення про 
розш ирення 

або звуж ення 
провадж ення 

освітньої 
д іяльності

Д ата і ном ер ріш ення 
про переоф орм лення 

л іц ен зії у зв 'язку з 
реорган ізацією  

заклад у/в ід о кр ем л е 
ного структурного 

п ідрозділу

Дата і номер 
рішення про 
необхідність 

усунення 
порушень 

Ліцензійних 
умов

Дата і номер 
рішення про 
анулю вання 

ліцензії (наказ 
МОН)

ПІБ посадової 
особи, яка 

внесла запис до 
ліцензійного 

реєстру



2 0305 Економіка та 
підприємництво

5.03050801 Фінанси і кредит 60 0 0 наказ 
МОНмолодьспорт 
України №2487-Л 

від 01.07.2011
3 0305 Економіка га 

підприємництво
5.03050901 Бухгалтерський облік 30 0 0 наказ МОН України 

№1415л від 
10.06.2015

4 0501 Інформатика та 
обчислювальна 

техніка

5.05010101 Обслуговування 
програмних систем і 

комплексів

30 0 0 наказ МОН України 
№2494-л від 
01.07.2013

Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, 
магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобуваній вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем), 
та ліцензованого обсягу (таблиця в Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги» і відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016
№ 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 N9 20/29888 (далі -  наказ №  1565) *

№ з/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг Підстава
Д ата і номер 
р іш ення про 
розш ирення 

або звуж ення 
провадж ення 

освітньої 
д іяльності

Д ата і ном ер ріш ення 
про переоф орм лення 

л іц ен зії у зв 'язку 3 
реорганізацією  

заклад у/відокрем ле 
ного структурного 

п ідрозділу

Дата і номер 
рішення про 
необхідність 

усунення 
порушень 

Ліцензійних 
умов

Д ата і номер 
ріш ення про 
анулю вання 

ліцензії (наказ 
МОН)

ПІБ посадової 
особи, яка 

внесла запис до 
ліцензійного 

реєстру

П ідготовка бакалаврів
1 12 Інформаційні

технології
122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології
50 наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565
Підготовка спеціалістів

1 07 Управління та 
адміністрування

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

50 наказ Міністерства 
освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565
2 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування 40 наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565
П ідготовка магістрів

1 12 Інформаційні
технології

122 Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології

зо наказ Міністерства 
освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565

Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет":

(адреса Коледжу: 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А)

ідентифікаційний
код

33761873

Підготовка молодших спеціалістів



1 08 Право 081 Право 65 наказ Міністерства 
освіти і науки 
України віл 

19.12.2016 № 1565
2 07 Управління та 

адміністрування
072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
60 наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565
3 07 Управління та 

адміністрування
071 Облік і оподаткування 30 наказ Міністерства 

освіти і науки 
України віл 

19.12.2016 № 1565
4 12 Інформаційні

технології
122 Комп'ютерні науки та 

інформаційні технології
30 наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565

П ідготовка фахівців за перш им (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищ ої освіти За 
переліком постанови КМ У від 29 квіт ня 2015 р. М> 266 (  у  разі проходж ення ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету 

Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). ** Вказуються 
спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні 
економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Коми ’ютерні науки», 226 «Фармація. 
промислова фармація», 222 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змій до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою

Кабінету Міністрів України від 1 лютого 2017 року №  53.



№п/п Шифр галузі знань Назва галузі знань Код спеціальності Назва спеціальності Ліцензований обсяг Номер рішення за 
кожною 

спеціальністю 
(наказ МОН, в 

якому приймалося 
рішення до даної 

спеціальності)

Д ата і номер 
ріш ення про 
розш ирення 

або звуж ення 
провадж ення 

о світньої 
д іяльності

Д ата і ном ер ріш ення 
про переоф орм лення 

л іц ен зії у  зв 'язку  3 
реорганізацією  

заклад у/відо кр ем ле 
ного структурного 

підрозділу

Дата і номер 
рішення про 
необхідність 

усунення 
порушень 

Ліцензійних 
умов

Д ата і номер 
ріш ення про 
анулю вання 

ліцензії (наказ 
МОН)

ПІБ посадової 
особи, яка 

внесла запис до 
ліцензійного 

реєстру

Для відокремлених структурних підрозділів:
Коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський університет":

(адреса Коледжу: 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А)

ідентифікаційний
код

33761873

П ідготовка молодших спеціалістів
1 12 Інформаційні

технології
122 Комп'ютерні науки ЗО наказ Міністерства 

освіти і науки 
України від 

19.12.2016 № 1565 
постанова Кабінету 
Міністрів України 
від 1 лютого 2017 

року № 53

Місце провадження освітньої діяльності: 4
найменування юридичної особи Приватний вищий навчальний заклад "буковинський університет"
адреса 58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А
адреса
найменування відокремленого підрозділу юридичної особи
адреса Коледж Приватного вищого навчального закладу "Буковинський уньїверситет"

58000, м.Чернівці, вул. Дарвіна Чарльза, б. 2 А

Дата і номер попередніх рішень (вказуються всі рішення, зазначенні у чинній ліцензії, та рішення прийняті АКУ у 2015 році, рішення МОН):
рішення МАК від 19 жовтня 1995 р., протокол N920 (наказ Міносвіти України від 10.11.1995 р. N9310)
рішення ДАК від 10 лютого 1998 р., протокол №12
рішення ДАК від 7 квітня 1998 р., протокол №13
рішення ДАК від 7 липня 1998 р., протокол №15
рішення ДАК від 13 жовтня 1998 р., протокол №16
рішення ДАК від 9 червня 1999 р., протокол №21
рішення ДАК від 20 червня 2000 р., протокол №27
рішення ДАК від 11 липня 2000 р., протокол N928
рішення ДАК від 17 травня 2001 р., протокол №33
рішення ДАК від 4 липня 2001 р., протокол N934
рішення ДАК від 9 квітня 2002 р., протокол N938 (наказ Міністерства освіти і науки України від 24.04.2002 р. №268) 
рішення ДАК від 4 червня 2002 р., протокол N939 (наказ Міністерства освіти і науки України від 01.07.2002 р. №377) 
рішення ДАК від 9 липня 2002 р., протокол N940 (наказ Міністерства освіти і науки України від 18.07.2002 р. N9414) 
рішення ДАК від 10 червня 2003 р., протокол №45 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.06.2003 р. № 401) 
рішення ДАК від 21 червня 2005 р., протокол №56 (наказ Міністерства освіти і науки України від 30.06.2005 р. №1858-Л) 
рішення ДАК від 11 жовтня 2005 р., протокол N957 (наказ Міністерства освіти і науки України від 25.10.2005 р. №1998-11) 
рішення ДАК від 21 квітня 2006 р., протокол №60 (наказ Міністерства освіти і науки України від 03.05.2006 р. №1105-/1) 
рішення ДАК від 22 червня 2006 р., протокол №61 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2006 р. №2043-/1) 
рішення ДАК від 26 грудня 2006 р., протокол N964 (наказ Міністерства освіти і науки України від 16.01.2007 р. №29-/1) 
рішення ДАК від 24 квітня 2007 р., протокол №66 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.05.2007 р. №1192-/1)



рішення ДАК 1 липня 2008р., протокол №72 (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.07.2008р. №2180-/1)
рішення ДАК 16 грудня 2008р., протокол №74 (наказ Міністерства освіти і науки України від 23.12.2008р. N32625-/1)
рішення ДАК від 26 травня 2010 р., протокол №83 (наказ Міністерства освіти і науки України від 29.06.2010 р. № 1784-/1)
рішення ДАК від 24 червня 2010 р., протокол № 84 (наказ Міністерства освіти і науки України від 14.07.2010 №1850-/1)
рішення ДАК від ЗО червня 2011 р., протокол №88 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.07.2011 №2487-/1)
рішення ДАК від 24 листопада 2011 р., протокол N991 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 29.11.2011 N92951 л)
рішення ДАК від 06 липня 2012 р., протокол №97 (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.07.2012 N92325 л)
рішення Акредитаційної комісії від 27 грудня 2013 р„ протокол № 108 (наказ Міністерства освіти і науки України від 08.01.2014 № 1-л)
рішення Акредитаційної комісії від 3 червня 2014 р., протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 № 2323л),
рішення Акредитаційної комісії від 28 травня 2015 р., протокол № 116 (наказ МОН України від 10.06.2015 №1415л)
рішення Акредитаційної комісії від 16 червня 2016 р., протокол № 121 (наказ МОН України від 21.06.2016 №79-А)
наказ МОН України від 23.06.2016 №707
наказ МОН України від 17.05.2016 №966л
наказ МОН від 22.05.2017 № 102-л "Про переоформлення ліцензій" 
наказ Міністерства освіти і науки України від 26 травня 2017 року №111-л 
Наказ МОН від 06.03.2019 № 175-л 
Наказ М ОН від  12.04.2021 № 42-л


