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1. Про результати перевірки дотримання Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

Приватному вищому навчальному закладі "Інститут управління" (м. Дрогобич).  
 

1.1. Інформацію начальника управління, акредитації та нострифікації Міністерства освіти і 

науки України Шинкарука В.Д. щодо порушень Ліцензійних умов надання освітніх послуг у 

сфері вищої освіти прийняти до відома. 
 

1.2. У зв'язку із відсутністю представника навчального закладу питання діяльності Приватного 

вищого навчального закладу "Інститут управління" та дотримання ним Ліцензійних умов 

надання освітніх послуг у сфері вищої освіти розглянути на наступному засіданні ДАК для 

прийняття остаточного рішення. 
 

 

2. Про результати вивчення обгрунтованості листа-вимоги від 25.07.06 № 3882 Міжрегіональної 

академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу. 
 

2.1. Рекомендувати Міністерству освіти і науки України відмовити Міжрегіональній академії 

управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу у виготовленні 

дипломів у кількості 4655 штук у зв’язку з перевищенням ліцензованого обсягу та порушенням 

чинного законодавства. 
 

2.2. Рекомендувати Міжрегіональній академії управління персоналом у формі акціонерного 

товариства закритого типу подати в установленому порядку матеріали з ліцензування 

спеціальностей, за якими у навчальному закладі був перевищений ліцензований обсяг. 
 

2.3. Управлінню ліцензування, акредитації та нострифікації (Шинкарук В.Д.) в терміни, 

визначенні чинним законодавством, розглянути ліцензійні матеріали, подані Міжрегіональною 

академією управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу та вжити 

подальших заходів щодо процедури ліцензування, передбаченої нормативними актами. 
 

2.4. Експертним радам Державної акредитаційної комісії розглянути на позачергових 

засіданнях подані Міжрегіональною академією управління персоналом у формі акціонерного 

товариства закритого типу ліцензійні матеріали та внести відповідні пропозиції Державній 

акредитаційній комісії щодо можливості одноразового збільшення ліцензованого обсягу. 
 

2.5. Анулювати ліцензію Міжрегіональної академії управління персоналом у формі 

акціонерного товариства закритого типу серії АВ № 048032 для: 

- Придунайського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  
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- Кам’янець-Подільського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у 

формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Конотопського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);   

- Красноармійського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);   

- Павлоградського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Ковельського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Богуславського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Білоцерківського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Дніпропетровського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Херсонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Краснодонського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Галицького відділення Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу);  

- Березанського відділення Міжрегіональної академії управління персоналом;  

- „Новомосковського відділення МАУП” Акціонерного товариства закритого типу 

Міжрегіональної академії управління персоналом; 

- Сумського інституту  Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Івано-Франківського інституту  Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Кіровоградського інституту імені Святого Миколая Міжрегіональної академії управління 

персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Євпаторійського коледжу Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Прикарпатського інституту імені Михайла Грушевського Міжрегіональної академії 

управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Запорізького інституту імені гетьмана Петра Сагайдачного Міжрегіональної академії 

управління персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Тернопільського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Білгород-Дністровського відділення Міжрегіональної академії управління персоналом (у 

формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Яготинського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Сєвєродонецького інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу); 

- Закарпатського інституту імені Августина Волошина Міжрегіональної академії управління 

персоналом (у формі акціонерного товариства закритого типу); 

- Полтавського інституту Міжрегіональної академії управління персоналом (у формі 

акціонерного товариства закритого типу) 

за порушення ліцензійних умов надання освітніх послуг, які не можуть бути усунені протягом 

трьох місяців, та надання освітніх послуг за напрямами (спеціальностями), що не зазначені у 

ліцензії. 
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2.6. Припинити освітню діяльність у відокремлених структурних підрозділах академії, що 

надають освітні послуги без наявності на те відповідної ліцензії: Обухівській філії, 

Бориспільському факультеті муніципального менеджменту, Коростенській філії, 

Кременчуцькому структурному підрозділі. 
 

2.7. Ректору Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства 

закритого типу (Головатому М.Ф.): 

- спільно з департаментом вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) вирішити питання щодо 

продовження навчання студентів підрозділів, у яких припинено освітню діяльність та 

анульовано ліцензії; 

- привести контингент студентів академії у відповідність до встановлених ліцензованих 

обсягів; 

- припинити практику: 

а) підготовки молодших спеціалістів на базі базової загальної середньої освіти із 

одночасним навчанням у загальноосвітніх навчальних закладах; 

б) підготовки бакалаврів та спеціалістів за скороченим терміном на базі освіти молодшого 

спеціаліста, що не відповідає напряму підготовки; 

в) підготовки спеціалістів на базі освіти бакалавра, що не відповідає напряму підготовки; 

г) підготовки магістрів на базі освіти бакалавра та спеціаліста інших напрямів підготовки; 

д) підготовки фахівців із порушенням ступеневості підготовки; 
 

- до 30.10.06 інформувати Державну акредитаційну комісію та Міністерство освіти і науки 

України про виконання цього рішення та попередніх рішень ДАК щодо обмеження та 

припинення освітньої діяльності відокремлених структурних підрозділів академії. 
 

2.8. Дати дозвіл вищим навчальним закладам регіонів, які мають ліцензію на відповідні 

спеціальності, прийняти для продовження навчання студентів відокремлених структурних 

підрозділів Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства 

закритого типу. 
 

2.9. Поінформувати профільні комітети Верховної Ради України, підрозділи Секретаріату 

Президента України та Кабінету Міністрів України щодо ситуації, що склалася з перевищенням 

ліцензованого обсягу прийому та іншими порушеннями законодавства про освіту у  

Міжрегіональній академії управління персоналом у формі акціонерного товариства закритого  

типу. 
 

2.10. Звернутися до Генеральної Прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ та 

Державної податкової адміністрації України з проханням дати правову оцінку діям посадових 

осіб Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства 

закритого типу, які допустили порушення законодавства України протягом багатьох років. 
 

2.11. Звернутися до засновників Міжрегіональної академії управління персоналом у формі 

акціонерного товариства закритого типу про притягнення до відповідальності осіб, які 

допустили порушення норм законодавства. 
 

2.12. Міністерству освіти і науки України до кінця поточного року закінчити перевірку 

діяльності відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів всіх форм 

власності. 
 

2.13. Департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України (Болюбаш Я.Я.): 

- внести пропозиції щодо удосконалення нормативно-правових актів, що регламентують 

державну атестацію студентів вищих навчальних закладів; 
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- підготувати пропозиції щодо припинення повноважень голів Державних екзаменаційних 

комісій Міжрегіональної академії управління персоналом у формі акціонерного товариства 

закритого  типу, в роботі яких виявлені порушення чинного законодавства, та в місячний термін 

здійснити перевірку роботи Державних екзаменаційних комісій академії; 

- спільно із Державною інспекцією навчальних закладів (Бурлаков О.М.) та Управлінням 

ліцензування, акредитації та нострифікації (Шинкарук В.Д.) здійснити перевірку 

обгрунтованості зарахування на навчання студентів без отримання дипломів про попередню 

освіту та дотримання Міжрегіональною академією управління персоналом у формі 

акціонерного товариства закритого типу Умов прийому до вищих навчальних закладів України, 

дотримання ліцензованих обсягів підготовки фахівців у Міжрегіональній академії управління 

персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу, включаючи відокремлені 

структурні підрозділи. 
 

2.14. З метою аналізу навчальних планів підготовки, за якими навчалися випускники академії, 

та порівняння їх із навчальними планами, розробленими на основі галузевих стандартів вищої 

освіти, вивчення змісту підготовки випускників Міжрегіональної академії управлінням 

персоналом у формі акціонерного товариства закритого типу та надання пропозицій щодо 

можливих шляхів вирішення питання видачі її випускникам дипломів про освіту рекомендувати 

Міністерству освіти і науки України створити робочу групу у складі: 
 

 

Степко М.Ф. - заступник Міністра освіти і науки України, голова групи; 

Шакун В.І. - проректор Київського національного університету  

   внутрішніх справ, заступник голови групи; 

Болюбаш Я.Я.  - директор департаменту вищої освіти Міністерства освіти і науки України; 

Бурлаков О.М. - голова Державної інспеції вищих навчальних закладів; 

Головатий М.Ф. - ректор Міжрегіональної академії управління персоналом у формі 

акціонерного товариства закритого типу; 

Комаров В.В. - проректор Національної юридичної академії України імені Ярослава 

Мудрого; 

Копиленко О.Л. - директор Інституту законодавства Верховної Ради України; 

Левківський К.М. - заступник директора Інституту інноваційних технологій і засобів навчання; 

Павленко А.Ф. - ректор Київського національного економічного університету імені Вадима 

Гетьмана; 

Шинкарук В.Д.  - начальник управління ліцензування, акредитації та нострифікації 

Міністерства освіти і науки України. 
 

2.15. Державній інспекції навчальних закладів спільно із Міністерством освіти і науки України 

та органами управління освітою Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та 

Севастопольської міських державних адміністрацій провести перевірку діяльності всіх 

існуючих відокремлених структурних підрозділів вищих навчальних закладів незалежно від 

форми власності та підпорядкування. 
 

2.16. Здійснити заходи щодо оприлюднення даного рішення та інформації про ситуацію, що 

склалася у Міжрегіональній академії управління персоналом у формі акціонерного товариства 

закритого типу, у засобах масової інформації. 

 
 

3. Про розгляд висновку Колегії Рахункової палати України “Про результати аудиту 

ефективності використання бюджетних коштів на виконання державного замовлення при 

підготовці фахівців з вищою освітою”. 

 

3.1. Вважати висновки Колегії Рахункової палати України “Про результати аудиту ефективності 

використання бюджетних коштів на виконання державного замовлення при підготовці фахівців 
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з вищою юридичною та економічною освітою” не повністю об’єктивними та такими, що не 

повністю враховують фактичну ситуацію. 

 

3.2. МОН спільно з Державною інспекцією навчальних закладів провести перевірку виконання 

ліцензійних умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти у вищих навчальних закладах, 

що здійснюють підготовку фахівців з напрямів 0501 “Економіка та підприємництво” і 0601 

“Право”, за окремим графіком. 

 

3.3. Відмінити рішення Державної акредитаційної комісії від 17.05.2001 р. протокол № 33 для 

спеціальностей напрямів 0501 “Економіка та підприємництво” і 0601 “Право” щодо дозволу 

навчальним закладам здійснювати підготовку за заочною формою навчання за акредитованими 

спеціальностями з ліцензованим обсягом, який визначений для денної форми навчання. 

 

3.4. МОН спільно з Міністерством освіти і науки АРК, управліннями освіти і науки обласних, 

Київської та Севастопольської міських держадміністрацій провести моніторинг відокремлених 

структурних підрозділів вищих навчальних закладів, які діють на відповідних територіях, 

станом на 01.10.2006 р. 

 

3.5. Вищим навчальним закладам, у яких створені відокремлені структурні підрозділи за 

кордоном, подати до МОН інформацію про діяльність таких підрозділів. 
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