
ПЕРЕЛІК 

 освітніх програм  

(акредитованих та неакредитованих)  

з розподілом ліцензованих обсягів під час Вступної кампанії 2021 

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти - БАКАЛАВР 
 
    

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва освітньо-професійної 

програми 

Акредитовано/ 

Не акредитовано 
Інформація про акредитацію 

Ліцензовані 

обсяги  

 
    

(013) Початкова освіта 
Початкова освіта з поглибленим 

вивченням англійської мови 
Не акредитовано 

Первинна акредитація запланована на 

2023 рік 
50 

     

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897195, дійсний до 01.07.2024 року 

50 

 
    

(032) Історія та археологія Історія та археологія Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897197, дійсний до 01.07.2022 року 

50 

 
    

(033) Філософія 
Практична філософія. 

Консалтинг та коучинг 
Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897196, дійсний до 01.07.2024 року 

35 

 
    

(034) Культурологія Культурологія Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897194, дійсний до 01.07.2022 року 

40 

 
    

(035) Філологія 

германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - 

англійська 

Англійська та друга іноземна 

(німецька/французька) мови. 

Література. Переклад 

Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897198, дійсний до 01.07.2027 року 

130 

 

    

(035) Філологія 

українська мова та 

література 

Літературна творчість і 

художній переклад 
Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897198, дійсний до 01.07.2027 року 

20 

 
    

(035) Філологія 

українська мова та 

література 

Українська мова та література Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897198, дійсний до 01.07.2027 року 

50 

 
    



(051) Економіка Економічна кібернетика Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

УД 18005604, дійсний до 01.07.2028 року 

70 

 
    

(051) Економіка Цифровий маркетинг Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

УД 18005604, дійсний до 01.07.2028 року 

50 

 
    

(052) Політологія Політологія Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897200, дійсний до 01.07.2026 року 

45 

 
    

(053) Психологія Психологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 389, дійсний до 16.06.2025 

року 

45 

 
    

(053) Психологія 
Психологія креативності та 

інновацій 
Неакредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
45 

     

(061) Журналістика Журналістика Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897202, дійсний до 01.07.2024 року 

50 

 
    

(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 1570, дійсний до 01.07.2026 

року 

45 

 
    

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Державні та корпоративні 

фінанси 
Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897205, дійсний до 01.07.2023 року 

45 

 
    

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897205, дійсний до 01.07.2023 року 

80 

 
    

(081) Право Право Акредитовано 

Сертифікат про 

акредитацію спеціальності 

НД 1897203, дійсний до 01.07.2023 року 

155 

 
    

(122) Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки Неакредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
80 

     

(229) Громадське здоров`я Громадське здоров'я Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 1806, дійсний до 01.07.2026 

року 

30 

 
    



(256) Національна безпека 

Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення 

та видами діяльності) 

Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 1870, дійсний до 01.07.2026 

року 

110 

 
    

(291) Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Міжнародні відносини Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми № 1852, дійсний до 01.07.2026 

року 

50 

 

    

(291) Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Міжнародні регіональні студії Неакредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
30 

 

    

Другий (магістерський) рівень вищої освіти - МАГІСТР      

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва освітньо-професійної 

програми 
Акредитовано Інформація про акредитацію 

Ліцензовані 

обсяги  

 
    

(029) Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003511, дійсний до 

01.07.2024 року 

15 

 
    

(031) Релігієзнавство Релігієзнавство Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003512, дійсний до 

01.07.2024 року 

25 

 
    

(032) Історія та археологія Історія та археологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003513, дійсний до 

01.07.2024 року 

35 

 
    

(034) Культурологія Культурологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003514, дійсний до 

01.07.2024 року 

30 

 
    

(035) Філологія 

германські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша - англійська 

Германські мови та літератури 

(переклад включно), перша – 

англійська 

Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003516, дійсний до 

01.07.2024 року 

55 

 

    

(035) Філологія 

українська мова та 

література 

Українська мова і література Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003515, дійсний до 

01.07.2024 року 

30 

 
    



(051) Економіка Економічна кібернетика Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003517, дійсний до 

01.07.2024 року 

10 

 
    

(052) Політологія Політологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003518, дійсний до 

01.07.2024 року 

25 

 
    

(053) Психологія Психологія Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003519, дійсний до 

01.07.2024 року 

30 

 
    

(061) Журналістика Журналістика Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003520, дійсний до 

01.07.2024 року 

35 

 
    

(071) Облік і оподаткування Облік і оподаткування Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18000585, дійсний до 

01.07.2022 року 

20 

 
    

(072) Фінанси, банківська 

справа та страхування 

Фінанси, банківська справа та 

страхування 
Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003521, дійсний до 

01.07.2024 року 

40 

 
    

(081) Право Право Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18001438, дійсний до 

01.07.2023 року 

80 

 
    

(229) Громадське здоров`я Громадське здоров'я Не акредитовано 
Первинна акредитація запланована на 

2022 рік 
40 

 
    

(256) Національна безпека 

Національна безпека (за 

окремими сферами забезпечення 

та видами діяльності) 

Не акредитовано 
Первинна акредитація запланована на 

2022 рік 
60 

 

    

(291) Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Країнознавство Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003522, дійсний до 

01.07.2024 року 

25 

 

    

(291) Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Міжнародні відносини Акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми УД18003523, дійсний до 

01.07.2024 року 

25 

 

    



Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти – ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 
 
    

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва освітньо-наукової 

програми 
Акредитовано Інформація про акредитацію 

Ліцензовані 

обсяги  

 
    

(031) Релігієзнавство Релігієзнавство 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(032) Історія та археологія Історія та археологія 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(033) Філософія Філософія 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(035) Філологія Філологія 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(052) Політологія Політологія 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(053) Психологія Психологія Не акредитовано 
Первинна акредитація запланована на 

2022 рік. 
5 

     

(073) Менеджмент Менеджмент Не акредитовано 
Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

     

(081) Право Право Не акредитовано 
Первинна акредитація запланована на 

2022 рік. 
5 

     

(113) Прикладна математика Прикладна математика 
Не акредитовано Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
10 

     

(291) Міжнародні 

відносини, суспільні 

комунікації та регіональні 

студії 

Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії 

Не акредитовано 

Сертифікат про акредитацію освітньої 

програми відсутній 
5 

 

    

 


