
Назва спеціальності 
(спеціалізації), тип 
програми магістра 

Назва освітньої 
програми 

Інформація про акредитацію 

БАКАЛАВР 

(032) Історія та археологія Історія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007222, дійсний до 01.07.2028 

    

(032) Історія та археологія Історія та археологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007222, дійсний до 01.07.2028 

    

(033) Філософія Філософія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007221, дійсний до 01.07.2028 

    

(034) Культурологія Культурологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007220, дійсний до 01.07.2028 

    

(035) Філологія 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно) 

Англійська мова та 
українська мова 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007223, дійсний до 01.07.2021 

    

(035) Філологія 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - англійська 

Англійська мова та 
українська мова 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1403, дійсний до 01.07.2026 

    

(035) Філологія 
українська мова та 
література 

Мова, література, 
компаративістика 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1415, дійсний до 01.07.2026 

    

(035) Філологія 
українська мова та 
література 

Українська мова та 
література 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 

УД 11007223, дійсний до 01.07.2021 
    

(051) Економіка Економіка 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007227, дійсний до 01.07.2028 

    

(052) Політологія Політологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007225, дійсний до 01.07.2028 

    

(053) Психологія Психологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11011525, дійсний до 01.07.2024 

    

(054) Соціологія Соціологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007224, дійсний до 01.07.2028 

    

(061) Журналістика Зв`язки з громадськістю 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми відсутній 

    

(072) Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007229, дійсний до 01.07.2028 

    

(073) Менеджмент Менеджмент 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11011526, дійсний до 01.07.2024 

    

(075) Маркетинг Маркетинг 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007228, дійсний до 01.07.2022 

    

(081) Право Право 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007226, дійсний до 01.07.2025 

    

(091) Біологія Біологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007231, дійсний до 01.07.2022 

    

(091) Біологія Біологія та біотехнологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007231, дійсний до 01.07.2022 

    



Назва спеціальності 
(спеціалізації), тип 
програми магістра 

Назва освітньої 
програми 

Інформація про акредитацію 

(101) Екологія Екологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007232, дійсний до 01.07.2028 

    

(102) Хімія Хімія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007230, дійсний до 01.07.2026 

    

(104) Фізика та астрономія Комп`ютерна фізика 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007233, дійсний до 01.07.2022 

    

(104) Фізика та астрономія Фізика 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007233, дійсний до 01.07.2022 

    

(104) Фізика та астрономія 
Фізика біологічних 
систем 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007233, дійсний до 01.07.2022 

    

(113) Прикладна математика Прикладна математика 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007234, дійсний до 01.07.2021 

    

(121) Інженерія програмного 
забезпечення 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007235, дійсний до 01.07.2027 

    

(122) Комп'ютерні науки Комп'ютерні науки 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007237, дійсний до 01.07.2023 

    

(122) Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 

Комп'ютерні науки та 
інформаційні технології 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
УД 11007236, дійсний до 01.07.2023 

    

(231) Соціальна робота Соціальна робота 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1618, дійсний до 01.07.2026 

    

(281) Публічне управління та 
адміністрування 

Суспільне і приватне 
врядування 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми відсутній 

    

(291) Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1534, дійсний до 01.07.2026 

    

МАГІСТР 

(032) Історія та археологія 
Освітньо-наукова 

Історія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007092, дійсний до 01.07.2023 

    

(032) Історія та археологія 
Освітньо-наукова 

Археологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1535, дійсний до 01.07.2026 

    

(032) Історія та археологія 
Освітньо-наукова 

Юдаїка 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 257, дійсний до 14.05.2025 

    

(033) Філософія 
Освітньо-наукова 

Філософія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11002829, дійсний до 01.07.2023 

    

(034) Культурологія 
Освітньо-наукова 

Культурологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007093, дійсний до 01.07.2023 

    

(035) Філологія 
германські мови та 
літератури (переклад 
включно), перша - англійська 
Освітньо-наукова 

Мови (англійська й 
українська) та 
комунікація 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189972, дійсний до 01.07.2021 

    

(035) Філологія 
українська мова та 
література 
Освітньо-наукова 

Теорія, історія 
літератури та 
компаративістика 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1433, дійсний до 01.07.2026 

    



Назва спеціальності 
(спеціалізації), тип 
програми магістра 

Назва освітньої 
програми 

Інформація про акредитацію 

(035) Філологія 
українська мова та 
література 
Освітньо-наукова 

Теорія, історія 
української мови та 
компаративістика 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1432, дійсний до 01.07.2026 

    

(051) Економіка 
Освітньо-наукова 

Економіка 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007094, дійсний до 01.07.2023 

    

(052) Політологія 
Освітньо-наукова 

Антикорупційні студії 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1461, дійсний до 01.07.2026 

    

(052) Політологія 
Освітньо-наукова 

Політологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007095, дійсний до 01.07.2023 

    

(053) Психологія 
Освітньо-наукова 

Психологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007096, дійсний до 01.07.2023 

    

(054) Соціологія 
Освітньо-наукова 

Соціологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007097, дійсний до 01.07.2023 

    

(061) Журналістика 
Освітньо-наукова 

Журналістика 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189975, дійсний до 01.07.2024 

    

(061) Журналістика 
Освітньо-наукова 

Зв’язки з громадськістю 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189975, дійсний до 01.07.2024 

    

(072) Фінанси, банківська 
справа та страхування 
Освітньо-наукова 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007098, дійсний до 01.07.2023 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Management in 
Healthcare 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189980, дійсний до 01.07.2027 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Менеджмент в охороні 
здоров'я 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189980, дійсний до 01.07.2027 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Розвиток бізнесу: 
управління і консалтинг 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189980, дійсний до 01.07.2027 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Стратегічне управління 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189980, дійсний до 01.07.2027 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Управління 
енергоефективністю 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189980, дійсний до 01.07.2027 

    

(075) Маркетинг 
Освітньо-наукова 

Маркетинг 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1416, дійсний до 01.07.2026 

    

(081) Право 
Освітньо-наукова 

Право 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189976, дійсний до 01.07.2025 

    

(091) Біологія 
Освітньо-наукова 

Лабораторна діагностика 
біологічних систем 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189982, дійсний до 01.07.2024 

    

(091) Біологія 
Освітньо-наукова 

Молекулярна біологія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189982, дійсний до 01.07.2024 

    

(101) Екологія 
Освітньо-наукова 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007099, дійсний до 01.07.2023 

    

(102) Хімія 
Освітньо-наукова 

Сучасні матеріали для 
хімії та медичного 
призначення 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189981, дійсний до 01.07.2026 

    



Назва спеціальності 
(спеціалізації), тип 
програми магістра 

Назва освітньої 
програми 

Інформація про акредитацію 

(102) Хімія 
Освітньо-наукова 

Хімія 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189981, дійсний до 01.07.2026 

    

(104) Фізика та астрономія 
Освітньо-наукова 

Фізика (Теоретична 
фізика) 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11010739, дійсний до 01.07.2024 

    

(113) Прикладна математика 
Освітньо-наукова 

Прикладна математика 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189985, дійсний до 01.07.2024 

    

(121) Інженерія програмного 
забезпечення 
Освітньо-наукова 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11011641, дійсний до 01.07.2024 

    

(122) Комп'ютерні науки 
Освітньо-наукова 

Комп'ютерні науки 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189987, дійсний до 01.07.2023 

    

(124) Системний аналіз 
Освітньо-наукова 

Системний аналіз 
Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189986, дійсний до 01.07.2027 

    

(231) Соціальна робота 
Освітньо-наукова 

Соціальна робота 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми УД11007100, дійсний до 01.07.2023 

    

(281) Публічне управління та 
адміністрування 
Освітньо-наукова 

Комунікації в 
демократичному 
врядуванні 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189990, дійсний до 01.07.2021 

    

(281) Публічне управління та 
адміністрування 
Освітньо-наукова 

Публічне управління та 
адміністрування 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189990, дійсний до 01.07.2021 

    

(281) Публічне управління та 
адміністрування 
Освітньо-наукова 

Суспільна політика і 
врядування 

Сертифікат про акредитацію спеціальності 
НД 1189990, дійсний до 01.07.2021 

    

(291) Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 
Освітньо-наукова 

Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми відсутній 

    

ДОКТОР ФІЛОСОФІЇ 

(032) Історія та археологія 
Освітньо-наукова 

Історія та археологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми –1210, дійсний до 01.07.2026 

    

(033) Філософія 
Освітньо-наукова 

Філософія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1070, дійсний до 01.07.2026 

    

(034) Культурологія 
Освітньо-наукова 

Культурологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1239, дійсний до 01.07.2026 

    

(035) Філологія 
Освітньо-наукова 

Теорія, історія 
літератури та 
компаративістика 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 737, дійсний до 01.07.2026 

    

(035) Філологія 
Освітньо-наукова 

Теорія, історія 
української мови та 
компаративістика 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 738, дійсний до 01.07.2026 

    

(051) Економіка 
Освітньо-наукова 

Економіка 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1072, дійсний до 01.07.2026 

    

(053) Психологія 
Освітньо-наукова 

Психологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1071, дійсний до 01.07.2026 

    

(054) Соціологія 
Освітньо-наукова 

Соціологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми –826, дійсний до 01.07.2026 

    



Назва спеціальності 
(спеціалізації), тип 
програми магістра 

Назва освітньої 
програми 

Інформація про акредитацію 

(061) Журналістика 
Освітньо-наукова 

Медіа та комунікації 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1276, дійсний до 01.07.2026 

    

(072) Фінанси, банківська 
справа та страхування 
Освітньо-наукова 

Фінанси, банківська 
справа та страхування 

Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1223, дійсний до 01.07.2026 

    

(073) Менеджмент 
Освітньо-наукова 

Менеджмент 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми –1052, дійсний до 01.07.2026 

    

(081) Право 
Освітньо-наукова 

Право 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1253, дійсний до 01.07.2026 

    

(091) Біологія 
Освітньо-наукова 

Біологія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми –1212, дійсний до 01.07.2026 

    

(102) Хімія 
Освітньо-наукова 

Хімія 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1238, дійсний до 01.07.2026 

    

(113) Прикладна математика 
Освітньо-наукова 

Прикладна математика 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1251, дійсний до 01.07.2026 

    

(293) Міжнародне право 
Освітньо-наукова 

Міжнародне право 
Сертифікат про акредитацію освітньої 
програми 1252, дійсний до 01.07.2026 

    

 


