
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
£ £ '  20 /А  «-Київ №

Про внесення змін до Переліку 
уповноважених вищих навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і 
науки України від 14 червня 2016 року № 667

Відповідно до підпункту 19 пункту 2 Розділу XV «Прикінцеві та перехідні 
положення» Закону України «Про вищу освіту»

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до Переліку уповноважених вищих навчальних закладів, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 14 червня 
2016 року № 667, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з дня, наступного за днем введення в дію 
Закону України від 16 травня 2017 року № 2026-VIII «Про внесення змін до 
Закону України «Про вищу освіту» щодо забезпечення права на здобуття вищої 
освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія 
України». .

3. Управлінню адміністративно-господарського та організаційного 
забезпечення (Єрко І. А.) зробити відповідну відмітку у справах архіву.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра 
Рашкевича Ю.М.

Тимчасово виконуючий 
обов’язки Міністра В.В. Ковтунець



' Додаток до наказу .
Міністерства освіти і науки 
України від 14 червня 2016 року. 
№ 667 (в редакції наказу
Міністерства освіти і науки 
України (від _ _ _ _ _ _  2017 р.
№  )

ПЕРЕЛІК
уповноважених вищих навчальних закладів

Бердянський державний педагогічний університет 
Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет 
Запорізька державна інженерна академія 
Запорізький національний технічний університет 
Запорізький національний університет 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет 
Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
Львівський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Університет банківської 

справи»
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана 

Хмельницького
Миколаївський державний аграрний університет 
Миколаївський національний університет ім. В.О. Сухомлинського 
Національний університет «Львівська політехніка»
Національний університет «Одеська морська академія»
Національний університет «Одеська юридична академія»
Національний університет кораблебудування ім. адмірала Макарова 
Одеська державна академія будівництва та архітектури 
Одеська державна академія технічного регулювання та якості 
Одеська національна академія зв’язку імені О.С. Попова 
Одеська національна академія харчових технологій 
Одеський державний аграрний університет 
Одеський державний екологічний університет 
Одеський національний економічний університет 
Одеський національний морський університет 
Одеський національний політехнічний університет 
Одеський національний університет ім. І.І. Мечникова 
Південноукраїнський національний педагогічний університет 

ім. К.Д. Ушинського
Придніпровська державна академія будівництва та архітектури



Таврійський державний агротехнологічний університет '
Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського (м. Київ) 
Харківський національний технічний університет сільського господарства 

імені Петра Василенка
Херсонський державний аграрний університет 
Херсонська державна морська академія 
Херсонський державний університет 
Херсонський національний технічний університет 
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Директор департаменту 
вищої освіти


