МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування
пр. Перемоги, 10 м. Київ, 01135, тел.(044)481-32-76, факс (044)481-32-76, E-mail: dak@mon.gov.ua
____________________________________________________________________________________________

Від 07.04.2017 № 6.3-842
Національне
агентство
України
з
питань
державної служби
Про надання інформації
Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та ліцензування розглянув
лист від 28.03.2017 № 2906/70-17 про надання переліку вищих навчальних закладів
України, які мають ліцензію на освітню діяльність з підготовки магістрів за
спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» та в межах компетенції
повідомляє.
За даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти право на
освітню діяльність за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування»
мають заклади освіти:
1.

Білоцерківський національний аграрний університет

2.

Вищий навчальний заклад "Український католицький університет"

3.

Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет
економіки і торгівлі"
Вінницький національний аграрний університет
Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний
університет"

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Державний вищий навчальний заклад "Київський національний
економічний університет імені Вадима Гетьмана"
Державний вищий навчальний заклад "Криворізький національний
університет"
Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний
університет"
Державний вищий навчальний заклад "Університет менеджменту освіти"
Державний вищий навчальний заклад "Херсонський державний аграрний
університет"
Державний вищий навчальний заклад «Придніпровська державна академія
будівництва та архітектури»
Державний економіко-технологічний університет транспорту

14.
15.

Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса
Шевченка"
Державний університет телекомунікацій
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет

16.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара

17.

Дніпропетровський регіональний інститут державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
Донецький державний університет управління
Донецький національний медичний університет
Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла
Туган-Барановського

13.

18.
19.
20.
21.

Житомирський державний технологічний університет

22.

Житомирський національний агроекологічний університет

23.
24.
25.
26.
27.

Запорізька державна інженерна академія
Запорізький національний технічний університет
Запорізький національний університет
Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України

28.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

29.

Київський національний університет культури і мистецтв

30.
31.
32.
33.

Київський університет імені Бориса Грінченка
Класичний приватний університет
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
Криворізький економічний інститут Державного вищого навчального
закладу «Київський національний економічний університет імені Вадима
Гетьмана»
Львівський національний університет ветеринарної медицини та
біотехнологій імені С.З. Ґжицького
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
Маріупольський державний університет
Миколаївський національний аграрний університет
Міжнародний гуманітарний університет
Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української
інженерно-педагогічної академії (м. Бахмут)
Національна академія внутрішніх справ
Національна академія державного управління при Президентові України

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Національна академія Національної гвардії України
Національний авіаційний університет
Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського
"Харківський авіаційний інститут"
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова

48.
49.
50.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний
інститут імені Ігоря Сікорського»
Національний університет "Києво-Могилянська академія"
Національний університет "Львівська політехніка"
Національний університет "Одеська юридична академія"

51.

Національний університет біоресурсів і природокористування України

52.

Національний університет цивільного захисту України

53.
54.
55.
56.
57.

Національний фармацевтичний університет
Одеська національна академія харчових технологій
Одеський державний екологічний університет
Одеський національний політехнічний університет
Одеський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України
Подільський державний аграрно-технічний університет

47.

58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

Полтавська державна аграрна академія
Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка
Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад
"Міжрегіональна Академія управління персоналом"
Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури"
Приватний вищий навчальний заклад "Краматорський економікогуманітарний інститут"
Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економікогуманітарний університет імені академіка Степана Дем'янчука"

66.
67.
68.
69.

Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний науково-технічний
університет імені академіка Юрія Бугая"
Сумський державний університет
Сумський національний аграрний університет
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського

70.

Тернопільський національний економічний університет

71.

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя

72.
73.
74.

Українська інженерно-педагогічна академія
Український державний університет залізничного транспорту
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

75.
76.

Уманський національний університет садівництва
Харківський національний аграрний університет ім. В.В. Докучаєва

77.

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця

78.
79.
80.

Харківський національний медичний університет
Харківський національний університет будівництва та архітектури
Харківський національний університет міського господарства імені О.М.
Бекетова
Харківський регіональний інститут державного управління Національної
академії державного управління при Президентові України

65.

81.

82.
83.
84.
85.
86.

Херсонський державний університет
Херсонський національний технічний університет
Хмельницький національний університет
Хмельницький університет управління та права
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького

87.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

88.

Чорноморський національний університет імені Петра Могили

Директор департаменту

Вернидуб Ж. Г., 481-32-14

А. Г. Шевцов

