
 
Протокол № 61/1 

 
засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  

 

від 20 липня 2017 р.                 №61/1 

 

Наказ МОН від 21 липня 2017 р.               №160 л 
 
 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 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний 

код (найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний   код ВСП) 

 

Код та найменування галузі 

знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг,  

осіб 

1. Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

00127522  

Львівський інститут Приватного 

акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» 

25558766 

07 

Управління та 

адміністрування 

072 

Фінанси, банківська 

справа та страхування 

 

 

50 

 



Протокол № 74/2 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  
 

від 09 листопада 2017 р.               № 74/2 

 

Наказ МОН від 09 листопада 2017 р.              № 223-л
  
 

 I.СФЕРА ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
1. Видача ліцензії на освітню діяльність закладів освіти у сфері вищої освіти: 

1.1 Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування, збільшення нової спеціальності, рівня вищої 

освіти): 

 
Перший (бакалаврський) рівень 

 
№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код 

ВСП) 

Код та найменування 

галузі знань 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований обсяг, 

осіб 

 Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 00127522  

Львівський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 25558766 

08 

Право 

081 

Право 

50 

 

 
 



Протокол № 49/1 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  
 

від 21 квітня 2017 р.                № 49/1 

 

Наказ МОН від 24 квітня 2017 р.               № 86 л 
 

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): 

 

Другий (магістерський) рівень 
 

№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та ідентифікаційний код 

ВСП) 

Код та 

найменування 

галузі знань 

 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг,  

осіб 

 Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна Академія 

управління персоналом» 00127522  

Львівський інститут Приватного акціонерного 

товариства «Вищий навчальний заклад 

«Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» 25558766 

08  

Право 

081  

Право 

50 

 

 

 



 

Протокол № 80/2 
 

засідання Ліцензійної комісії Міністерства освіти і науки України  
 

від 28 грудня 2017 р                № 80/2  
 
Наказ МОН від 28 грудня 2017 р.              № 512-л 
 

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):  
 

 1.1. Розширення провадження освітньої діяльності (започаткування нової спеціальності, рівня вищої освіти):  
 

Другий (магістерський) рівень вищої освіти 
№ 

з/п 

Найменування ВНЗ та ідентифікаційний код 

(найменування ВСП ВНЗ та 

ідентифікаційний код ВСП) 

Код та найменування галузі 

знань 

 

Шифр та 

найменування 

спеціальності 

Ліцензован

ий обсяг,  

осіб 

1. Приватне акціонерне товариство «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом»  

00127522  

Львівський інститут Приватного 

акціонерного товариства «Вищий 

навчальний заклад «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом»  

25558766  

07  

Управління та 

адміністрування  

073  

Менеджмент  

 

50 

 


