
44470624

№ з/п
Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення 

про видачу ліцензії

Дата і номер 

рішення про 

розширення або 

звуження 

провадження 

освітньої діяльності

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв’язку 

з реорганізацією 

закладу/ 

відокремленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер рішення 

про необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка внесла 

запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 300
Наказ МОН                       

від 23.05.2022 № 85-л

Сем’янівська 

Ольга Вікторівна

2 1735
Наказ МОН                       

від 23.05.2022 № 85-л

Сем’янівська 

Ольга Вікторівна

3 1040
Наказ МОН                       

від 23.05.2022 № 85-л

Сем’янівська 

Ольга Вікторівна

№ з/п
Код 

спеціальності
Назва спеціальності Рівень вищої освіти

Ліцензований 

обсяг (на рік)

Дата і номер рішення 

про видачу ліцензії

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності

Дата і номер 

рішення про 

переоформлення 

ліцензії у зв’язку з 

реорганізацією 

закладу/ 

відокремленого 

структурного 

підрозділу

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних 

умов

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН)

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру

1 081 Право

Перший 

(бакалаврський) 

рівень

120
Наказ МОН                       

від 23.05.2022 № 85-л

Сем’янівська 

Ольга 

Вікторівна

2 081 Право

Другий 

(магістерський) 

рівень

60
Наказ МОН                       

від 23.05.2022 № 85-л

Сем’янівська 

Ольга 

Вікторівна

01562987

Для відокремленого структурного підрозділу

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

Місцезнаходження: Україна, 21100, Вінницька обл., місто Вінниця, ВУЛИЦЯ СОБОРНА, будинок 87

Право

Право

Відомості щодо права провадження 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

Державний торговельно-економічний університет

Ідентифікаційний код:

Рівень вищої освіти

Місцезнаходження юридичної особи: 02156, м. Київ, вул. Кіото,  будинок 19

Вінницький торговельно-економічний інститут Державного торговельно-економічного університету

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, 

за Переліком, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві

Початковий рівень 

(короткий цикл)

Перший 

(бакалаврський) рівень

Другий (магістерський) 

рівень

Назва освітньої 

програми

ідентифікаційний код

Для відокремленого структурного підрозділу


