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В ІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ 

 Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського 

 Заболотненське вище професійне училище № 31 ім. Д. К. Заболотного 

 Донецький національний університет імені Василя Стуса 

 Вінницьке вище професійне училище Департаменту поліції охорони 

 Приватний вищий навчальний заклад  «Вінницький інститут конструювання одягу 
і підприємництва» 

  
 Вінницький фаховий коледж мистецтв ім. М.Д. Леонтовича 

 Вінницький кооперативний інститут 

 Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова 

 "Вінницький коледж менеджменту", Товариство з обмеженою відповідальністю 

 Комунальний заклад вищої освіти "Вінницька академія безперервної освіти" 

 Вінницький національний технічний університет 

 "Вінницький коледж менеджменту", Товариство з обмеженою відповідальністю 

 Державний вищий навчальний заклад "Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж" 
 

 Калинівський технологічний фаховий коледж 

 Могилів-Подільський медичний фаховий коледж 

 Вінницький медичний фаховий коледж ім. акад. Д. К. Заболотного 

 Вінницький національний аграрний університет 

 Комунальний заклад вищої освіти «Вінницький гуманітарно-педагогічний коледж» 

 Вінницький технічний фаховий коледж 

 Вінницький транспортний фаховий коледж 

 Приватний вищий навчальний заклад "Вінницький фінансово-економічний університет" 

 Комунальний заклад вищої освіти «Барський гуманітарно-педагогічний коледж імені Михайла 
Грушевського» 
 

 Бершадський медичний коледж 

 Вище професійне училище № 41 м. Тульчина 

 Вище професійне училище № 11 м. Вінниці 



 Гайсинський медичний фаховий коледж 

 Іллінецький аграрний фаховий коледж 

 Тульчинський фаховий коледж культури 

 Погребищенський медичний фаховий коледж 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Вінницьке міжрегіональне вище 
професійне училище"  
 

 Інститут кормів та сільського господарства Поділля Національної академії аграрних наук 
України 

 

ДН ІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Національна металургійна академія України 

 Приватний заклад вищої освіти "Дніпровський інститут медицини та громадського здоров'я" 

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 Комунальний заклад вищої освіти "Дніпровська академія неперервної освіти" 

Дніпропетровської обласної ради" 

 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України 

(Заклад реорганізований) 

 Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий коледж спорту» Дніпропетровської 

обласної ради» 

 Обласний комунальний вищий навчальний заклад «Дніпропетровський театрально-художній 

коледж» 

(Ліцензія недійсна у зв'язку з реорганізацією закладу освіти) 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дніпровський медичний інститут традиційної і 

нетрадиційної медицини" 

 Вищий навчальний приватний заклад "Дніпровський гуманітарний університет" 

 Донецький юридичний інститут МВС України 

 Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців 

м. Кривого Рогу Дніпропетровської області 



 Державний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський коледж транспортної 

інфраструктури" 

 Державний вищий навчальний заклад «Дніпровський коледж залізничного транспорту та 

транспортної інфраструктури" 

 Новомосковський фаховий кооперативний коледж економіки та права ім. С.В.Литвиненка 

 Комунальний заклад «Жовтоводський фаховий педагогічний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради 

 Кам'янський державний енергетичний технікум 

 Кам’янський коледж фізичного виховання 

 Дніпровський технолого-економічний фаховий коледж 

 Дніпровський фаховий коледж радіоелектроніки 

 Дніпровський транспортно-економічний фаховий коледж 

 Дніпровський державний медичний університет 

 Дніпровський фаховий коледж енергетичних та інформаційних технологій 

 Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту 

 Дніпровський державний технічний університет 

 Фаховий коледж зварювання та електроніки імені    Є.О. Патона 

 Дніпровський державний коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури 

 Дніпровський державний коледж технологій та дизайну 

 Дніпровський індустріальний коледж 

 Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ 

 Дніпровський державний аграрно-економічний університет  

 Дніпровський індустріально-педагогічний фаховий коледж 

 Дніпровський політехнічний коледж 

 Дніпровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна 

(Заклад реорганізований) 

 Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара 

 Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії 

державного управління при ПУ 



 Комунальний вищий навчальний заклад "Інститут підприємництва "Стратегія" 

Дніпропетровської обласної ради" 

 Комунальний заклад "Павлоградський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської 

обласної ради" 

 Комунальний заклад "Дніпровський базовий фаховий медичний коледж" Дніпропетровської 

обласної ради" 

 Комунальний вищий навчальний заклад  "Дніпропетровська академія музики  ім. М. 

Глінки"  Дніпропетровської обласної ради" 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський обласний інститут 

післядипломної педагогчної освіти" 

 Комунальний заклад "Нікопольський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної 

ради" 

 Комунальний заклад «Нікопольський фаховий педагогічний коледж» Дніпропетровської 

обласної ради» 

 Комунальний заклад "Кам'янський фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної 

ради" 

 Комунальний заклад «Кам’янський фаховий музичний коледж імені Мирослава Скорика» 

Дніпропетровської обласної ради» 

 Комунальний заклад "Криворізький обласний фаховий музичний коледж" Дніпропетровської 

обласної ради" 

 Комунальний заклад "Криворізький фаховий медичний коледж" Дніпропетровської обласної 

ради" 

 Вище професійне училище № 17 м. Дніпра 

 Комунальний заклад «Дніпропетровський фаховий мистецько-художній коледж культури» 

Дніпропетровської обласної ради 

 Вищий навчальний заклад "Університет імені Альфреда Нобеля" 

 Криворізький національний університет 

 Криворізький державний педагогічний університет 

 Заклад вищої освіти  "Криворізький будівельний коледж" 

 Національний технічний університет "Дніпровська політехніка" 



 Державний вищий навчальний заклад "Придніпровська державна академія будівництва та 

архітектури" 

 Державний вищий навчальний заклад «Український державний хіміко-технологічний 

університет» 

 Державний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне училище з поліграфії та 

інформаційних технологій" 

 Кам'янське вище професійне училище 

 Криворізький фаховий коледж торгівлі та готельно-ресторанного бізнесу 

 Ордена "Знак Пошани" вище професійне училище № 75 

 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут ділового адміністрування" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Нікопольський економічний університет" 

 Приватна установа "Заклад вищої освіти "Міжнародний гуманітарно-педагогічний інститут 

"Бейт-Хана" 

 Придніпровський державний металургійний коледж 

 Університет митної справи та фінансів 

 Український політехнічний технікум 

(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти) 

 Комунальний заклад вищої освіти  "Дніпровський педагогічний коледж" Дніпропетровської 

обласної ради" 

(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти)   

 Державна установа "Інститут гастроентерології Національної академії медичних наук 

України" 

 Приватний заклад вищої освіти «Дніпровський технологічний університет «ШАГ» 

 Інститут геологічних наук Національної академії наук України 

 Державна установа Інститут зернових культур Національної академії аграрних наук України 

 Інститут технічної механіки Національної академії наук України і Державного космічного 

агентства України 

 Державний університет економіки і технологій 

 Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" ім. М. К. Янгеля" 

 



ЖИТ ОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова 

 Житомирський базовий фармацевтичний фаховий коледж Житомирської обласної ради 

 Головинське вище професійне училище нерудних технологій 

 Житомирський агротехнічний фаховий коледж 

 Державний університет «Житомирська політехніка» 

 Поліський національний університет 

 Житомирський державний університет імені Івана Франка 

 Житомирський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана Огієнка Житомирської 

обласної ради 

 Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради 

 Бердичівський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради 

 Житомирський кооперативний фаховий коледж бізнесу і права 

 Житомирський музичний фаховий коледж ім. В. С. Косенка Житомирської обласної ради 

 Бердичівський фаховий коледж промисловості, економіки та права 

 Малинський фаховий коледж 

 Новочорторийський державний аграрний технікум 

 Новоград-Волинський економіко-гуманітарний фаховий коледж (Товариство з обмеженою 

відповідальністю) 

 Новоград-Волинський політехнічний фаховий коледж 

 Новоград-Волинський медичний фаховий коледж Житомирської обласної ради 

 Бердичівський педагогічний фаховий коледж Житомирської обласної ради 

 Коростишівський педагогічний фаховий коледж імені І. Я. Франка Житомирської обласної 

ради 

 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ  

 Комунальний заклад «Бердянський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної ради 

 Комунальний заклад "Мелітопольський фаховий коледж культури і мистецтв" Запорізької 

обласної ради 



 Приватне акціонерне товариство «Приватний вищий навчальний заклад «Запорізький 

інститут економіки та інформаційних технологій» 

 Державний вищий навчальний заклад «Запорізький будівельний коледж» 

 Державний навчальний заклад "Запорізький будівельний центр професійно-технічної освіти" 

 Державний навчальний заклад "Запорізький політехнічний центр професійно-технічної 

освіти" 

 Державний заклад "Запорізька медична академія післядипломної освіти Міністерства 

охорони здоров'я України" 

 Запорізький авіаційний коледж ім. О. Г. Івченка 

 Запорізький державний медичний університет 

 Національний університет «Запорізька політехніка» 

 Запорізький національний університет 

 Комунальний вищий навчальний заклад «Запорізький медичний коледж» Запорізької 

обласної ради 

 Комунальний заклад "Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти" 

Запорізької обласної ради 

 Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького 

 Мелітопольський інститут державного та муніципального управління "Класичного приватного 

університету" 

 Мелітопольський промислово-економічний фаховий коледж 

 Комунальний заклад «Мелітопольський медичний фаховий коледж» Запорізької обласної 

ради 

 Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна 

академія» Запорізької обласної ради 

 Державний навчальний заклад "Михайлівське вище професійне училище" 

 Енергодарський інститут державного та муніципального управління імені Р. Г. Хеноха 

"Класичного приватного університету" 

 Комунальний заклад «Запорізький фаховий музичний коледж ім. П. І. Майбороди» 

Запорізької обласної ради 

 Бердянський державний педагогічний університет 



 Дніпрорудненський індустріальний коледж 

 "Класичний приватний університет" 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Запорізький педагогічний коледж" Запорізької 

обласної ради 

 Таврійський державний агротехнологічний університет імені Дмитра Моторного 

 Товариство з обмеженою відповідальністю  «Бердянський університет менеджменту і 

бізнесу» 

 Інститут олійних культур Національної академії аграрних наук України 

 

КИЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Академія праці, соціальних відносин і туризму 

 Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний європейський університет» 

Ліцензію анульовано зі спеціальності 222 Медицина (з можливістю здійснювати 

підготовку іноземців та осіб без громадянства) 

 Інститут української мови Національної академії наук України 

 Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук 

України 

 Інститут колоїдної хімії та хімії води ім. А. В. Думанського Національної академії наук України 

 Державний навчальний заклад "Київське обласне вище професійне училище харчових 

технологій та ресторанного сервісу" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут психології і підприємництва" 

 Державний заклад "Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління" 

 Приватна установа "Університет "Київська школа економіки" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Бориспільський інститут муніципального менеджменту 

при Міжрегіональній академії управління персоналом" 

 Київський фаховий коледж прикладних наук 

 Державна наукова установа «Київський академічний університет» 

 Білоцерківський національний аграрний університет 

 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут бізнесу" 



 Приватне акціонерне товариство "Вищий навчальний заклад Київський славістичний 

університет" 

(Ліцезію анульовано) 

 Приватне акціонерне товариство «Вищий навчальний заклад «Національна академія 

управління» 

 Білоцерківський коледж сервісу та дизайну 

 Державний навчальний заклад "Катюжанське вище професійне училище" 

 Вище професійне училище № 25 м. Києва 

 Заклад вищої освіти "Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 

 Київське вище професійне училище технологій та дизайну одягу 

 Київське вище професійне училище деревообробки 

 Київський електромеханічний фаховий коледж 

 Вищий навчальний заклад "Київська Академія перукарського мистецтва" 

 Вищий навчальний заклад "Київський економічний інститут менеджменту" у формі 

товариства з обмеженою відповідальністю 

 Київська муніципальна академія музики ім. Р. М. Глієра 

 Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж ім. П. І. Гаврося" 

 Заклад фахової передвищої освіти "Київський міський медичний фаховий коледж" 

 Олімпійський коледж імені Івана Піддубного 

(Реорганізовано) 

 Заклад фахової передвищої освіти "Київський фаховий медичний коледж № 3" 

 Вищий навчальний заклад "Київський університет ринкових відносин" у формі товариства з 

обмеженою відповідальністю 

 Заклад фахової передвищої освіти "Перший Київський фаховий медичний коледж" 

 Вищий навчальний заклад «Університет економіки та права «КРОК» 

 Київське вище професійне училище швейного та перукарського мистецтва 

 Вищий навчальний заклад Інститут дизайну, архітектури та журналістики 

(У формі товариства з обмеженою відповідальністю) 

(Ліцензія недійсна у зв’язку з реорганізацією закладу) 

 Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації  імені Героїв Крут 



 Воєнно-дипломатична академія імені Євгенія Березняка 

 Київський фаховий коледж архітектури, будівництва та управління 

 Київський механіко-технологічний фаховий коледж 

 Державний вищий навчальний заклад "Київський національний економічний університет імені 

Вадима Гетьмана" 

 Державний навчальний заклад «Київський професійний коледж з посиленою військовою та 

фізичною підготовкою» 

 Білоцерківський механіко-енергетичний фаховий коледж 

 Київський фаховий коледж транспортної інфраструктури 

 Університет Григорія Сковороди в Переяславі 

 Київський енергетичний фаховий коледж 

 Державний вищий навчальний заклад "Університет банківської справи" 

 Державний заклад вищої освіти "Університет менеджменту освіти" 

 Київський фаховий коледж зв'язку 

 Державний навчальний заклад "Центр професійної освіти інформаційних технологій, 

поліграфії та дизайну м. Києва" 

 Державний економіко-технологічний університет транспорту 

 Державний навчальний заклад "Київське регіональне вище професійне училище 

будівництва" 

 Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне училище автомобільного 

транспорту та будівельної механізації» 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Богуславське вище професійне 

училище сфери послуг" 

 Державний університет телекомунікацій 

 Державний університет інфраструктури та технологій 

 Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України 

 Ірпінський фаховий коледж економіки та права 

 Інститут психології імені Г. С. Костюка Національної академії педагогічних наук України 

 Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 



 Інститут державного управління у сфері цивільного захисту 

(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти)  

 Київське вище професійне училище будівництва і дизайну 

 Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-

Сагайдачного 

 Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла 

Бойчука 

 Київська муніципальна академія естрадного та циркового мистецтв 

 Київський професійно-педагогічний фаховий коледж імені Антона Макаренка 

 Муніципальний заклад вищої освіти «Київська Академія мистецтв» 

 Київська православна богословська академія 

 Київський фаховий коледж туризму та готельного господарства 

 "Київський кооперативний інститут бізнесу і права" 

 Київський національний лінгвістичний університет 

 Київський національний торговельно-економічний університет 

(Реорганізований заклад освіти) 

 Київський національний університет будівництва і архітектури 

 Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені І. К. Карпенка-Карого 

 Київський національний університет технологій та дизайну 

 Київський національний університет культури і мистецтв 

 Київський фаховий коледж електронних приладів 

 Київський університет імені Бориса Грінченка 

 Київський університет права Національної академії наук України 

 Київський університет туризму, економіки і права 

 Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

 Комунальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський гуманітарно-педагогічний 

фаховий коледж" 

 Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Білоцерківський медичний 

фаховий коледж" 



 Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Макарівський медичний 

коледж" 

 Комунальний заклад Київської обласної ради "Обухівський медичний фаховий коледж" 

 Комунальний вищий навчальний заклад Київської обласної ради "Чорнобильський медичний 

коледж" 

 Комунальний заклад Київської обласної ради "Богуславський гуманітарний фаховий коледж 

імені І. С. Нечуя-Левицького" 

 Комунальний заклад вищої освіти Київської обласної ради «Академія мистецтв імені Павла 

Чубинського» 

 Комунальний заклад Київської обласної ради «Стрітівський педагогічний фаховий коледж 

кобзарського мистецтва» 

 Комунальний заклад Київської обласної ради "Броварський спортивний фаховий коледж" 

 Навчально-професійний центр «Академія мистецтва краси» 

 Національна академія статистики, обліку та аудиту 

 Національна академія внутрішніх справ 

 Національна академія державного управління при Президентові України 

 Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв 

 Національна академія Служби безпеки України 

 Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури 

 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 Національний авіаційний університет 

 Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика 

 Національний медичний університет імені О. О. Богомольця 

 Національна музична академія України імені П. І. Чайковського 

 Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова 

 Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря 

Сікорського" 

 Національний транспортний університет 

 Національний університет "Києво-Могилянська академія" 

 Національний університет біоресурсів і природокористування України 



 Національний університет оборони України імені Івана Черняховського 

 Національний університет фізичного виховання і спорту України 

 Національний університет харчових технологій 

 Навчально-науковий центр професійно-технічної освіти Національної академії педагогічних 

наук України 

(Ліцензію анульовано) 

 Державний навчальний заклад "Сквирське вище професійне училище" 

 Приватне акціонерне товариство "Українсько-Польський вищий навчальний заклад 

"Центрально-Європейський університет" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Економіко-правовий технікум при Міжрегіональній 

Академії управління персоналом" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Деснянський економіко-правовий коледж при 

Міжрегіональній Академії управління персоналом" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Європейський університет" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Інститут екології економіки і права" 

 Заклад вищої освіти "Київський інститут бізнесу та технологій" товариство з обмеженою 

відповідальністю 

 Приватний вищий навчальний заклад "Київський медичний університет" 

 Приватний заклад вищої освіти "Київський міжнародний університет" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Київський університет культури" 

 ПРИВАТНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСВІТИ «АКАДЕМІЯ КІНО ТА НОВИХ МЕДІА» 

 Приватний вищий навчальний заклад «Коледж міжнародної торгівлі» 

 Приватний заклад вищої освіти «Арт академія сучасного мистецтва імені Сальвадора Далі" 

 Приватний заклад передвищої освіти «Мистецький коледж імені Сальвадора Далі"   

 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ)" 

 Заклад вищої освіти «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія 

Бугая» 

 Заклад вищої освіти "Міжнародний університет фінансів" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародна академія екології та медицини" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Університет сучасних знань" 



 Приватний вищий навчальний заклад Університет новітніх технологій 

 Приватний вищий навчальний заклад "Український гуманітарний інститут" 

 Приватний вищий навчальний заклад-інститут «Українсько-американський університет 

Конкордія» 

 Приватний вищий навчальний заклад "Фінансово-правовий коледж" 

 Комунальний заклад Київської обласної ради «Ржищівський гуманітарний фаховий коледж» 

 Ржищівський індустріально-педагогічний технікум 

 Ржищівський фаховий коледж будівництва та економіки 

 Київський авіаційний фаховий коледж 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональний центр ювелірного 

мистецтва м. Києва" 

 Інститут рибного господарства Національної академії аграрних наук України 

 Приватний вищий навчальний заклад Товариства сприяння обороні України "Фастівський 

автомобільно-дорожній технікум" 

 Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського 

 Таращанський технічний та економіко-правовий фаховий коледж 

 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний коледж медицини" 

(Ліцезію анульовано) 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Академія адвокатури України" 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут банківської справи" 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Київський інститут сучасної психології та 

психотерапії" 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Політико-правовий коледж "АЛСКО" 

 Дочірнє підприємство "Київський хореографічний коледж" 

 Університет державної фіскальної служби України 

(Реорганізований заклад освіти) 

 Українська військово-медична академія 

 Інститут обдарованої дитини Національної академії педагогічних наук України 

 Коледж хореографічного мистецтва "Київська муніципальна академія танцю імені Сержа 

Лифаря" 



 Київське державне хореографічне училище 

 Державна установа «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова» 

Національної академії медичних наук України 

 Приватне акціонерне  товариство "Вищий навчальний заклад  "Міжрегіональна Академія 

управління персоналом" 

 Інститут державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту 

 Академія зовнішньої розвідки України 

 Державна установа «Інститут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Комісаренка 

Національної академії   медичних наук України» 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ФАРМАКОЛОГІЇ ТА ТОКСИКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

 ІНСТИТУТ ХІМІЇ ПОВЕРХНІ ІМ. О. О.ЧУЙКА НАН УКРАЇНИ 

 Інститут інформаційних технологій і засобів навчання Національної академії педагогічних 

наук України 

 Інститут історії України Національної академії наук України 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ" 

 Інститут агроекології і природокористування Національної академії аграрних наук України 

 ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук 

України 

 Інститут біоколоїдної хімії імені Ф. Д. Овчаренка НАН України 

 Інститут біології клітини Національної академії наук України 

 Інститут біоорганічної хімії та нафтохімії ім. В. П. Кухаря Національної академії наук України 

 Інститут біохімії ім. О. В. Палладіна Національної академії наук України 

 Інститут ботаніки ім. М. Г. Холодного Національної академії наук України 

 Інститут відновлюваної енергетики Національної академії наук України 

 Інститут ветеринарної медицини Національної академії аграрних наук України 

 Інститут водних проблем і меліорації Національної академії аграрних наук України 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК 

УКРАЇНИ" 



 Інститут гідробіології Національної академії наук України 

 ІНСТИТУТ ГАЗУ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 Інститут географії Національної академії наук України 

 Інститут геологічних наук Національної академії наук України 

 Інститут геофізики ім. С. І. Субботіна Національної академії наук України 

 Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М. П. Семененка НАН України 

 Державна установа "Інститут громадського здоров'я ім. О. М. Марзєєва Національної 

академії медичних наук України» 

 Інститут держави і права імені В. М. Корецького Національної академії наук України 

 Державна установа "Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. 

М. Доброва НАН України" 

 Інститут економіко-правових досліджень Національної академії наук України 

 Інститут економіки промисловості Національної академії наук України 

 Державна установа "Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук 

України" 

 Інститут експериментальної патології, онкології і радіобіології ім. Р. Є. Кавецького 

Національної академії наук України 

 Інститут електродинаміки Національної академії наук України 

 Інститут електрозварювання ім. Є. О. Патона Національної академії наук України 

 Інститут загальної енергетики Національної академії наук України 

 Інститут законодавства Верховної Ради України 

 Інститут загальної та неорганічної хімії ім. В. І. Вернадського Національної академії наук 

України 

 Інститут захисту рослин Національної академії аграрних наук України 

 Інститут зоології ім. І . І. Шмальгаузена Національної академії наук України 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ КАРДІОЛОГІЇ 

ІМЕНІ АКАДЕМІКА М. Д. СТРАЖЕСКА" НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ 

 Інститут картоплярства Національної академії аграрних наук України 

 Державний науково-дослідний інститут інформатизації та моделювання економіки 



 Державний науково-дослідний інститут авіації 

 Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова Національної академії наук України 

 Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України 

 Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка Національної академії наук України 

 Інститут мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного Національної академії наук України 

 Інститут магнетизму Національної академії наук України та Міністерства освіти і науки 

України 

 Інститут математики Національної академії наук України 

 Інститут металофізики ім. Г. В. Курдюмова Національної академії наук України 

 НАЦІОНАЛЬНИЙ НАУКОВИЙ ЦЕНТР "ІНСТИТУТ МЕХАНІЗАЦІЇ ТА ЕЛЕКТРИФІКАЦІЇ 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА" 

 ІНСТИТУТ МЕХАНІКИ ІМ.С. П. ТИМОШЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України 

 Інститут мовознавства ім. О. О. Потебні Національної академії наук України 

 Інститут молекулярної біології і генетики Національної академії наук України 

 Інститут надтвердих матеріалів ім. В. М. Бакуля Національної академії наук України 

 Державна установа "Інститут нефрології Національної академії медичних наук України" 

 Інститут органічної хімії Національної академії наук України 

 Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук України 

 Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна  Національної академії 

педагогічних наук України 

 Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса Національної академії 

наук України 

 Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України 

 Інститут проблем міцності імені Г. С. Писаренка Національної академії наук України 

 Інститут проблем математичних машин і систем Національної академії наук України 

 Інститут проблем матеріалознавства ім. І. М. Францевича  Національної академії наук 

України 

 Інститут проблем реєстрації інформації Національної академії наук України 

 Інститут проблем сучасного мистецтва Національної академії мистецтва України 



 Інститут програмних систем Національної академії наук України 

 Інститут продовольчих ресурсів Національної академії аграрних наук України 

 Інститут садівництва Національної академії аграрних наук України 

 ДЕРЖАВНА ОРГАНІЗАЦІЯ (УСТАНОВА, ЗАКЛАД) ІНСТИТУТ СОРБЦІЇ ТА ПРОБЛЕМ 

ЕНДОЕКОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 Інститут соціальної та політичної психології Національної академії педагогічних наук України 

 Інститут соціології Національної академії наук України 

 ІНСТИТУТ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙ І ГЛОБАЛЬНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ 

 Інститут теоретичної фізики ім. М. М. Боголюбова Національної академії наук України 

 Інститут технічної теплофізики Національної академії наук України 

 Державна установа "Інститут травматології та ортопедії Національної академії медичних 

наук України" 

 Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної 

академії наук України 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ УРОЛОГІЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК 

УКРАЇНИ" 

 Інститут фізіології ім. О. О. Богомольця Національної академії наук України 

 Інститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України 

 Інститут фізики Національної академії наук України 

 Інститут фізики напівпровідників імені В. Є. Лашкарьова Національної академії наук України 

 Інститут фізичної хімії ім. Л. В. Писаржевського Національної академії наук України 

 Інститут філософії імені Г. С. Сковороди Національної академії наук України 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ ФТИЗІАТРІЇ І ПУЛЬМОНОЛОГІЇ ІМ. Ф. 

Г. ЯНОВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

 Інститут хімії високомолекулярних сполук Національної академії наук України 

 Державна установа "Інститут харчової біотехнології та геноміки Національної академії наук 

України" 

 Інститут ядерних досліджень Національної академії наук України 



 Державна установа "Інститут економіки природокористування та сталого розвитку 

Національної академії наук України" 

 Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій та систем НАН України та 

МОН України 

 Миронівський інститут пшениці імені В. М. Ремесла Національної академії аграрних наук 

України 

 ІНСТИТУТ СПЕЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І ПСИХОЛОГІЇ ІМЕНІ МИКОЛИ ЯРМАЧЕНКА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 Державна наукова установа "Науково-практичний центр профілактичної та клінічної 

медицини"     Державного управління справами 

 НАУКОВА УСТАНОВА ІНСТИТУТ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ 

 Державна установа "Науковий центр аерокосмічних досліджень Землі Інституту геологічних 

наук Національної академії наук України" 

 Державна установа "Національний науковий центр радіаційної медицини Національної 

академії медичних наук України" 

 Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Національної академії аграрних наук 

України 

 Національний науковий центр "Інститут землеробства Національної академії аграрних наук 

України" 

 Державна установа "Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова 

Національної академії медичних наук України" 

 Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка Національної академії наук України 

 Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 

 Національний інститут раку 

 Національний інститут стратегічних досліджень 

 Науково-дослідний інститут приватного права і підприємництва імені академіка Ф. Г. Бурчака 

Національної академії правових наук України 

 Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку Національної академії наук 

України 



 Науково-дослідний інститут інтелектуальної власності Національної академії правових наук 

України 

 Науково-дослідний інститут інформатики і права Національної академії правових наук 

України 

(Реорганізовано) 

 Приватна установа "Науково-дослідний інститут публічного права" 

 Науково-дослідний інститут українознавства 

 Український гідрометеорологічний інститут Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій та Національної академії наук України 

 Фізико-технологічний інститут металів та сплавів Національної академії наук України 

 Державна наукова установа "Центр інноваційних медичних технологій НАН України" 

 Центр гуманітарної освіти Національної академії наук України 

 Центр наукових досліджень та викладання іноземних мов Національної академії наук України 

 Центральний науково-дослідний інститут озброєння та військової техніки Збройних Сил 

України 

 Державна установа «Науково-дослідний інститут психіатрії Міністерства охорони здоров’я 

України» 

 ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ІНСТИТУТ ПЕДІАТРІЇ, АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ ІМЕНІ 

АКАДЕМІКА О. М. ЛУК'ЯНОВОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ" 

 Центральний науково-дослідний інститут Збройних Сил України 

 ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА "АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ" 

 Луганська державна академія культури і мистецтв 

 Інститут розведення і генетики тварин імені М. В. Зубця Національної академії аграрних наук 

України 

 Київський інститут інтелектуальної власності та права Національного університету "Одеська 

юридична академія" 

 Державна наукова установа "Інститут інформації, безпеки і права Національної академії 

правових наук України" 

 Київський Аграрний Університет Національної Академії Аграрних Наук України 

 Інститут  вищої освіти Національної академії педагогічних наук України 



 КИЇВСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГВАРДІЇ УКРАЇНИ 

 Державна установа "Інститут еволюційної екології Національної академії наук України" 

 Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії 

Міністерства охорони здоров'я України" 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Вищий навчальний заклад "АМЕРІКАН 

ЮНІВЕРСІТІ КИЇВ" 

 

ЛУГАНСЬКА ОБЛАСТ Ь 

 Державний заклад "Луганський національний університет імені Тараса Шевченка" 

 Лисичанський медичний фаховий коледж 

 Державний заклад "Луганський державний медичний університет" 

 Луганська державна академія культури і мистецтв 

 Первомайський індустріально-педагогічний коледж 

 Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е. О. Дідоренка 

 Лисичанський промислово-технологічний фаховий коледж 

 Луганський національний аграрний університет 

 Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 Кремінський медичний фаховий коледж 

 Лисичанський гірничо-індустріальний фаховий коледж 

 Рубіжанський індустріально-педагогічний фаховий коледж 

 Старобільський медичний фаховий коледж 

 Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля 

 Сєвєродонецький фаховий  коледж культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва 

 Донбаський державний технічний університет 

 Вище професійне училище № 94 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Миколаївський базовий медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради 



 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Миколаївський фаховий коледж фізичної 
культури" Миколаївської обласної ради 
 

 Миколаївський національний універcитет імені В. О. Сухомлинського 

 Вищий навчальний заклад "Міжнародний технологічний університет "Миколаївська 
політехніка" 
 

 Миколаївський національний аграрний університет 

 Миколаївський фаховий коледж економіки та харчових технологій 

 Миколаївський фаховий коледж культури і мистецтв Миколаївської обласної ради 

 Миколаївський муніципальний академічний коледж 

 Миколаївський фаховий коледж музичного мистецтва Миколаївської обласної ради 

 Миколаївський політехнічний фаховий коледж 

 Державний навчальний заклад «Миколаївське вище професійне училище технологій та 
дизайну» 
 

 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Новобузький фаховий педагогічний 
коледж" Миколаївської обласної ради 

 
 Первомайський медичний фаховий коледж Миколаївської обласної ради 

 Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова 

 Приватний заклад вищої освіти «Міжнародний класичний університет імені Пилипа Орлика» 
(Триває судове провадження) 
 

 Приватний вищий навчальний заклад «Медико-Природничий Університет» 

 Чорноморський національний університет імені Петра Могили 

 Вище професійне училище суднобудування м. Миколаєва 

 Вище професійне училище № 21 м. Миколаєва 

 

ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 Полтавський фаховий коледж транспортного будівництва 

 Лубенський лісотехнічний фаховий коледж 

 Полтавський фаховий кооперативний коледж 

 Полтавський державний аграрний університет 

 Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» 

 Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка 

 Комунальний заклад освіти Полтавський базовий медичний фаховий коледж Полтавської 
обласної ради 
 



 Полтавський фаховий коледж мистецтв імені М. В. Лисенка 

 Українська медична стоматологічна академія 
(Реорганізований) 
 

 Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського 

 Комунальний заклад освіти Лубенський медичний фаховий коледж Полтавської обласної 
ради 
 

 Комунальний заклад освіти Лохвицький медичний фаховий коледж Полтавської обласної 
ради 

 
 Комунальний заклад освіти Кременчуцький медичний фаховий коледж імені В. І. Литвиненка 

Полтавської обласної ради 
 

 Міжрегіональний центр професійної перепідготовки звільнених у запас військовослужбовців 
м. Хорол Полтавської області 

 
 Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» 

 Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Полтавське вище професійне 
училище ім. А. О. Чепіги" 
 

 Вище професійне училище № 7 м. Кременчука Полтавської області 

 Державний навчальний заклад "Гадяцьке вище професійне аграрне училище" 

 Полтавський комерційний технікум 

 Кременчуцький педагогічний коледж імені А. С. Макаренка 

 Кременчуцький фаховий коледж транспортної інфраструктури та технологій 

 Інститут свинарства і агропромислового виробництва Національної академії аграрних наук 
України 
 

 Полтавський державний медичний універс 

 
 

СУМСЬКА ОБЛАСТЬ 
 Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

 "Сумське вище училище мистецтв і культури ім. Д. С. Бортнянського" комунальний вищий 
навчальний заклад Сумської обласної ради 
 

 Сумський державний університет 

 Сумський національний аграрний університет 

 Сумський будівельний коледж 

 Сумський фаховий коледж економіки і торгівлі 

 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Сумський фаховий медичний коледж» 



 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Путивльський педагогічний фаховий коледж 
імені С. В. Руднєва» 
 

 Комунальний заклад Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Конотопський фаховий медичний коледж» 

 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Шосткинський фаховий медичний коледж» 

 Комунальний заклад Сумської обласної ради "Лебединський педагогічний фаховий коледж 
імені А. С. Макаренка" 
 

 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Лебединський фаховий медичний коледж 
імені професора М. І. Ситенка» 

 
 Комунальний заклад Сумської обласної ради «Глухівський фаховий медичний коледж» 

 Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка 

 Держаний професійно-технічний навчальний заклад «Роменське вище професійне училище 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Конотопське вище професійне 
училище" 
 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад «Шосткинське вище професійне 
училище» 

 
 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Кролевецьке вище професійне 

училище" 
 

 Інститут прикладної фізики Національної академії наук України 

 

ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
 Красноградський аграрно-технічний коледж імені Ф. Я. Тимошенка 

 Обласний комунальний заклад «Харківське художнє училище» 

 Приватний заклад вищої освіти «Харківський технологічний університет «ШАГ» 

 Комунальний заклад охорони здоров'я «Харківський обласний медичний фаховий коледж» 
Харківської обласної ради 
 

 Приватний заклад «Інститут «Харківська школа архітектури» 

 Харківський державний автомобільно-дорожній коледж 

 Куп’янський автотранспортний коледж 

 Харківський державний автотранспортний коледж 

 Харківський патентно-комп'ютерний коледж 

 Харківський державний університет харчування та торгівлі 
(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти) 
 

 Приватний вищий навчальний заклад «Харківський інститут кадрів управління» 



 Харківська державна академія культури 

 Харківський державний професійно-педагогічний коледж імені В. І. Вернадського 

 Харківська державна академія фізичної культури 

 Харківський державний соціально-економічний коледж 

 Харківський фаховий коледж спорту 

 Харківська державна академія дизайну і мистецтв 

 Харківська медична академія післядипломної освіти 

 Харківський машинобудівний коледж 

 Комунальний заклад "Харківський музичний фаховий коледж ім. Б. М. Лятошинського" 
харківської обласної ради 
 

 Харківський механіко-технологічний фаховий коледж імені О.О. Морозова 

 Харківський державний університет харчування і торгівлі 

 Харківська державна зооветеринарна академія 
(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти) 

 
 Харківський кооперативний торгово-економічний фаховий коледж 

 Харківський державний політехнічний коледж 

 Товариство з обмеженою відповідальністю «Харківський університет» 

 Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва 
(Ліцензію переоформлено у зв'язку з реорганізацією закладу освіти) 
 

 Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра 
Василенка (Реорганізований) 

 
 Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

 Харківський національний автомобільно-дорожній університет 

 Харківський національний медичний університет 

 Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди 

 Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба 

 Харківський національний університет будівництва та архітектури 

 Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 

 Харківський національний університет внутрішніх справ 

 Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова 

 Харківський національний університет радіоелектроніки 

 Харківський національний університет мистецтв імені І. П. Котляревського 



 Харківський інститут управління (у формі Товариства з обмеженою відповідальністю) 

 Харківської медичної академії післядипломної освіти 

 Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
(Реорганізований) 
 

 Комунальний заклад "Харківський фаховий коледж спортивного профілю" Харківської 
обласної ради 

 
 Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" 

 Приватний вищий навчальний заклад Харківський гуманітарний університет "Народна 
українська академія" 
 

 Приватний вищий навчальний заклад "Харківський міжнародний медичний університет" 

 Харківський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 

 Державний вищий навчальний заклад «Харківський коледж текстилю та дизайну» 

 Державний навчальний заклад "Харківське вище професійне училище № 6 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Харківський інститут бізнесу і менеджменту" 

 Державний вищий навчальний заклад "Харківський коледж транспортних технологій" 

 Державний навчальний заклад "Регіональний механіко-технологічний центр професійної 
освіти Харківської області" 
 

 Державний навчальний заклад "Харківський регіональний центр професійної освіти 
поліграфічних медіатехнологій та машинобудування" 

 
 Комунальний заклад охорони здоров’я «Вовчанський медичний фаховий коледж» 

Харківської обласної ради 
 

 Липковатівський аграрний коледж 

 Комунальний заклад «Харківський вищий коледж мистецтв» 

 Комунальний заклад "Харківська гуманітарно-педагогічна академія" Харківської обласної 
ради 
 

 Національний аерокосмічний університет ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний 
інститут" 

 
 Державний навчальний заклад "Куп'янський регіональний центр професійної освіти" 

 Комунальний заклад охорони здоров'я "Ізюмський медичний фаховий коледж" Харківської 
обласної ради 
 

 Комунальний заклад охорони здоров'я «Куп'янський медичний фаховий коледж ім. Марії 
Шкарлетової» Харківської обласної ради 

 
 Комунальний заклад охорони здоров"я "Красноградський медичний коледж" 

 Комунальний заклад охорони здоров’я "Богодухівський медичний фаховий коледж" 
Харківської обласної ради 
 



 Національна академія Національної гвардії України 

 Національний університет цивільного захисту України 

 Національний фармацевтичний університет 

 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого 

 Комунальний заклад «Лозівський фаховий вищий коледж мистецтв» Харківської Обласної 
Ради 
 

 Українська інженерно-педагогічна академія 

 Український державний університет залізничного транспорту 

 Чугуєво-Бабчанський лісний коледж 

 Інститут монокристалів Національної академії наук України 

 Харківський радіотехнічний коледж 

 Національний науковий центр "Інститут грунтознавства та агрохімії імені О. Н. 
Соколовського" 
 

 Державна установа "Інститут дерматології та венерології Національної академії медичних 
наук України" 

 
 Національний науковий центр "Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини" 
 

 Державна установа "Інститут проблем ендокринної патології ім. В. Я. Данилевського 

Національної академії медичних наук України" 

 Державна установа "Інститут загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева 

Національної академії медичних наук України" 

 Державна установа "Інститут неврології, психіатрії та наркології Національної академії 
медичних наук України" 
 

 Інститут овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук України 

 Державна установа "Інститут охорони здоров'я дітей та підлітків Національної академії 
медичних наук України" 
 

 Державна установа "Інститут патології хребта та суглобів імені професора М. І. Ситенка 
Національної академії медичних наук України" 

 
 Інститут проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України 

 Інститут проблем машинобудування ім. А. М. Підгорного Національної академії наук України 

 Інститут радіофізики та електроніки ім. О. Я. Усикова Національної академії наук України 

 Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр'єва Національної академії аграрних наук України 

 Державна установа "Національний інститут терапії імені Л. Т. Малої Національної академії 
медичних наук України" 
 



 Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування 
Національної академії правових наук України 

 
 Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В. В. Сташиса 

Національної академії правових наук України 
 

 Український ордена "Знак пошани" науково-дослідний інститут лісового господарства та 
агролісомеліорації ім. Г.М. Висоцького Державного агентства лісових ресурсів України та 
Національної академії наук України 

 
 Радіоастрономічний інститут Національної академії наук України 

 Державне підприємство "Український державний науково-дослідний вуглехімічний інститут 
(УХІН)" 

 
 Науково-дослідна установа"Український науково-дослідний інститут екологічних проблем" 

 Фізико-технічний інститут низьких температур ім. Б. І. Вєркіна Національної академії наук 
України 
 

 Національний науковий центр "Інститут судових експертиз ім. Засл. Проф. М. С. Бокаріуса" 
Міністерства юстиції України 

 
 Національний науковий центр "Харківський фізико-технічний інститут" 

 Інститут сцинтиляційних матеріалів Національної академії наук України 

 Інститут тваринництва Національної академії аграрних наук України 

 Приватний заклад вищої освіти "Харківський інститут медицини та біомедичних наук" 

 Державний біотехнологічний університет 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Хмельницький базовий медичний фаховий коледж 

 Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького 

 Приватний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський податковий інститут" 
(Ліцензію анульовано 

 Чемеровецький медичний фаховий коледж 

 Хмельницький кооперативний торговельно-економічний інститут 

 Хмельницький національний університет 

 Хмельницький фаховий музичний коледж ім. В. І. Заремби 

 Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова 

 Приватний вищий навчальний заклад "Хмельницький економічний університет" 

 Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія 

 Вище художнє професійне училище № 19 смт. Гриців Шепетівський район Хмельницька 
область 
 



 Грицівське вище професійне училище № 38 

 Державний вищий навчальний заклад "Кам'янець-Подільський індустріальний коледж" 

 Державний вищий навчальний заклад «Кам’янець-Подільський коледж будівництва, 
архітектури та дизайну» 
 

 Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка 

 Кам'янець-Подільський медичний фаховий коледж 

 Кам'янець-Подільський фаховий коледж культури і мистецтв 

 Національна академія Державної прикордонної служби України ім.Богдана Хмельницького 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Первомайський медичний коледж" 

 Подільський спеціальний навчально-реабілітаційний соціально-економічний коледж 
(Реорганізований) 
 

 Заклад вищої освіти "Подільський державний університет" 

 Університет економіки і підприємництва 

 Шепетівський медичний фаховий коледж 

 Вище професійне училище № 36 с. Балин Хмельницької області 

 Навчально-реабілітаційний заклад вищої освіти "Кам'янець-Подільський державний інститут" 

 

ЧЕРНІВЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Чернівецький державний комерційний технікум 

 Вашковецький медичний фаховий коледж 

 Чернівецьке вище професійне училище радіоелектроніки 

 Чернівецький кооперативний фаховий коледж економіки і права 

 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича 

 Чернівецький медичний фаховий коледж 

 Чернівецький політехнічний фаховий коледж 

 Державний вищий навчальний заклад «Чернівецький транспортний коледж» 

 Чернівецький індустріальний фаховий коледж 

 Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну 

 Комунальний заклад «Чернівецький обласний коледж мистецтв ім. С. Воробкевича» 

 Педагогічний фаховий коледж Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича 

 Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка 



 Буковинський  державний  медичний  університет 

 Новоселицький медичний фаховий коледж 

 Комунальний вищий навчальний заклад «Вашковецький медичний коледж Буковинського 
державного медичного університету» 
 

 Приватний вищий навчальний заклад "Буковинський університет" 

 Вище професійне художнє училище № 5 м. Чернівці 

 Сторожинецький лісовий коледж 

ВОЛИНСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Камінь-Каширське вище професійне 
училище" 
 

 Державний навчальний заклад "Нововолинський центр професійно-технічної освіти 

 Луцький національний технічний університет 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Луцьке вище професійне училище 
будівництва та архітектури" 
 

 Ківерцівський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради 

 Волинський коледж культури і мистецтв імені І. Ф. Стравінського 

 Вищий навчальний заклад «Приватне акціонерне товариство «Волинський інститут економіки 
та менеджменту» 
 

 Володимир-Волинський педагогічний фаховий коледж ім. А. Ю. Кримського Волинської 
обласної ради 
 

 Волинська православна богословська академія Української православної Церкви Київського 
Патріархату 
 

 Державний вищий навчальний заклад "Нововолинський електромеханічний коледж 

 Володимир-Волинський агротехнічний коледж 

 Шацький лісовий фаховий коледж ім. В. В. Сулька 

 Ковельський фаховий медичний коледж Волинської обласної ради 

 Приватний вищий навчальний заклад «Академія рекреаційних технологій і права» 

 Волинський національний університет імені Лесі Українки 

 Володимир-Волинське вище професійне училище 

 Луцький коледж рекреаційних технологій і права 

 Комунальний заклад вищої освіти «Волинський медичний інститут» Волинської обласної 
ради 

 

ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ  
 Маріупольський будівельний фаховий коледж 

 Державний навчальний заклад "Красногорівське вище професійне училище" 

 Державний навчальний заклад "Краматорське вище професійне металургійне училище" 

 Комунальний заклад «Маріупольський фаховий коледж культури і мистецтв» 



 Маріупольський електромеханічний технікум 

 Донбаська державна машинобудівна академія 

 Донецький національний медичний університет 

 Державний вищий навчальний заклад "Донецький національний технічний університет 

 Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет» 

 Краматорський фаховий коледж технологій та дизайну 

 Донбаський державний коледж технологій та управління 

 Донбаська національна академія будівництва і архітектури 

 Донецький державний університет управління 

 Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського 

 Донецький державний університет внутрішніх справ 

 Дочірнє підприємство "Київський хореографічний коледж" 

 Комунальний заклад «Маріупольський медичний фаховий коледж» 

 Маріупольське вище металургійне професійне училище 

 Маріупольський державний університет 

 Державний навчальний заклад «Міжрегіональне вище професійне будівельне училище м. 
Краматорська» 
 

 Краматорське вище професійне училище 

 Комунальний заклад «Бахмутський фаховий коледж культури і мистецтв імені Івана 
Карабиця» 
 

 Вищий навчальний заклад комунальної форми власності "Торецький музичний коледж" 

 Великоанадольський лісотехнічний фаховий коледж імені Віктора Єгоровича фон Граффа 

 Державний вищий навчальний заклад "Слов`янський коледж транспортної інфраструктури" 

 Бахмутський коледж транспортної інфраструктури 

 Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" 

 Комунальний заклад "Костянтинівський медичний фаховий  коледж" 

 Комунальний заклад «Бахмутський медичний фаховий коледж» 

 Приватний вищий навчальний заклад "Краматорський економіко-гуманітарний інститут" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Макіївський економіко-гуманітарний інститут" 

 Селидівський гірничий технікум 

 Слов'янський хіміко-механічний технікум 

 Слов'янський енергобудівний технікум 

 Комунальний заклад "Донецький обласний спеціалізований фаховий коледж спортивного 
профілю ім. С. Бубки 
 

 Інститут прикладної математики і механіки Національної академії наук України 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Технічний Університет "Метінвест Політехніка" 

 



ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТ Ь 
 Закарпатська академія мистецтв 

 Закарпатський угорський інститут імені Ференца Ракоці ІІ 

 Закарпатський політехнічний фаховий коледж 

 Комунальний заклад «Ужгородський музичний фаховий коледж імені Д. Є. Задора» 

Закарпатської обласної ради 

 Комунальний заклад вищої освіти «Ужгородський інститут культури і мистецтв» 
Закарпатської обласної ради 
 

 Комунальний заклад «Міжгірський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради 

 Комунальний заклад «Берегівський медичний фаховий коледж» Закарпатської обласної ради 

 Вище професійне училище № 3 м. Мукачево 

 Державний вищий навчальний заклад "Ужгородський національний університет 

 Мукачівський державний університет 

 Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу 

 Приватний заклад вищої освіти «Карпатський університет імені Августина Волошина» 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Заклад вищої освіти Східно-європейський 

слов'янський університет" 

 Хустський фаховий технічний коледж Товариства сприяння обороні України 

 Комунальний заклад «Хустський базовий медичний фаховий коледж» Закарпатської 
обласної ради 
 

 Інститут електронної фізики Національної академії наук України 

 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТ Ь  

 Івано-Франківський національний медичний університет 

 Вище художнє професійне училище № 3 м. Івано-Франківська 

 Приватний заклад вищої освіти «Івано-Франківська академія Івана Золотоустого» 

 Вище професійне училище № 7 м. Калуша 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Івано-Франківське вище професійне 
училище сервісного обслуговування техніки"  
 

 Вище професійне училище № 13 м. Івано-Франківська 

 Івано-Франківський фаховий коледж технологій та бізнесу 

 Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу 

 Коломийський індустріально-педагогічний фаховий коледж 

 Вище професійне училище № 21 м. Івано-Франківська 

 Івано-Франківський фаховий музичний коледж імені Дениса Січинського 

 Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний коледж імені С. Граната 

 Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника 

 Державний вищий навчальний заклад «Калуський політехнічний коледж» 



 Вище професійне училище №14 м. Коломиї 

 Фаховий коледж культури і мистецтв (м. Калуш) 

 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Коломийський медичний фаховий коледж 
ім. І. Франка" Івано-Франківської обласної ради 
 

 Прикарпатський фаховий коледж лісового господарства та туризму 

 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Івано-Франківський медичний фаховий 
коледж" Івано-Франківської обласної ради 
 

 Коломийський педагогічний фаховий коледж Івано-Франківської обласної ради 

 Приватний вищий навчальний заклад "Галицька Академія" 

 Рогатинський аграрний фаховий коледж 

 Заклад вищої освіти "Університет Короля Данила" 

 Вище професійне училище № 25 м. Хмельницького  

 

К ІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Кропивницький будівельний фаховий коледж 

 Кропивницький коледж механізації сільського господарства 

 Кіровоградський кооперативний фаховий коледж економіки і права імені М. П. Сая 
Кіровоградської облспоживспілки 
 

 Кіровоградський медичний фаховий коледж ім. Є. Й. Мухіна 

 Економіко-технологічний інститут імені Роберта Ельворті 

 Гайворонський політехнічний коледж 

 Олександрійський політехнічний коледж 

 Кропивницький коледж харчування та торгівлі 

 Комунальний заклад "Олександрійський медичний фаховий коледж 

 Приватний вищий навчальний заклад "Кропивницький інститут державного та 
муніципального управління" 
 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Олександрійський коледж культури і мистецтв 

 Кропивницький музичний фаховий коледж 

 Олександрійський педагогічний фаховий коледж імені в. О. Сухомлинського 

 Центральноукраїнський національний технічний університет 

 Центральноукраїнський державний педагогічний університет  імені Володимира Винниченка 

 
ЛЬВ ІВСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Львівський державний університет внутрішніх справ 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Червоненське вище професійне 
училище" 
 

 Державний вищий навчальний заклад "Дрогобицький коледж нафти і газу" 



 Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського 

 Українська академія друкарства 

 Львівський державний університет безпеки життєдіяльності 

 Львівський кооперативний фаховий коледж економіки і права 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж культури і 
мистецтв 
 

 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський медичний фаховий коледж 
післядипломної освіти" 
 

 Червоноградський гірничо-економічний фаховий коледж 

 Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище дизайну та 
будівництва" 
 

 Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради "Львівська медична академія 
імені Андрея Крупинського" 

 
 Львівський професійний коледж готельно-туристичного та ресторанного сервісу 

 Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Міжрегіональне вище професійне 
училище автомобільного транспорту та будівництва" 
 

 Львівський торговельно-економічний університет 

 Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
(Реорганізований) 
 

 Львівський національний аграрний університет 

 Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. 
Ґжицького 
 

 Львівський національний університет імені Івана Франка 

 Львівська національна музична академія імені М. В. Лисенка 

 Львівський інститут економіки і туризму 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Львівський медичний інститут 

 Львівський фаховий коледж будівництва, архітектури та дизайну 

 Вищий навчальний заклад "Приватне акціонерне товариство "Львівський інститут 
менеджменту" 
 

 Вищий навчальний комунальний заклад Львівської обласної ради "Самбірський медичний 
коледж" 

 
 Комунальний заклад Львівської обласної ради  Самбірський фаховий коледж культури і 

мистецтв 
 

 Державний навчальний заклад "Львівське вище професійне художнє училище" 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Львівське вище професійне училище 
комп'ютерних технологій та будівництва" 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівський фаховий коледж спорту» 



 Комунальний заклад Львівської обласної ради «Самбірський фаховий педагогічний коледж 
імені Івана Филипчака» 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський фаховий коледж декоративного і 
ужиткового мистецтва ім. І. Труша 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради Львівський музичний фаховий коледж  імені С. 
П. Людкевича 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради Дрогобицький музичний фаховий коледж ім. В. 
Барвінського 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради "Бродівський педагогічний коледж імені 
Маркіяна Шашкевича" 
 

 Комунальний заклад Львівської обласної ради «Бориславський фаховий медичний коледж 

 Вище професійне училище № 71 м. Кам’янка-Бузька Львівської області 

 Заклад вищої освіти "Український католицький університет 

 Вище професійне училище № 20 м. Львова 

 Вище професійне училище № 29 м. Львова 

 Міжрегіональний центр професійно-технічної освіти художнього моделювання і дизайну м. 
Львова 
 

 Вище професійне училище № 19 м. Дрогобича 

 Державний навчальний заклад "Вище професійне училище № 34 м. Стрий" 

 Дрогобицький механіко-технологічний фаховий коледж 

 Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка 

 Державний вищий навчальний заклад "Національний лісотехнічний університет України 

 Новороздільський політехнічний фаховий коледж 

 Заклад вищої освіти «Львівський університет бізнесу та права» 

 Національний університет "Львівська політехніка" 

 Самбірський фаховий коледж економіки та інформаційних технологій 

 Вищий приватний навчальний заклад "Львівський медичний фаховий коледж "Медик 

 Товариство з обмеженою відповідальністю Львівський медичний фаховий коледж "Монада" 

 Приватний заклад вищої освіти "ІТ СТЕП УНІВЕРСИТЕТ" 

 Львівська національна академія мистецтв 

 Інститут біології тварин Національної академії аграрних наук України 

 Інститут геології і геохімії горючих копалин Національної академії наук України 

 Відділення фізико-хімії горючих копалин Інституту фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.м. 
Литвиненка Національної Академії Наук України 
 

 Інститут народознавства Національної академії наук України 

 Інститут прикладних проблем механіки і математики ім. Я. С. Підстригача Національної 
академії наук України 
 

 Державна установа "Інститут регіональних досліджень імені М. І. Долішнього Національної 
академії наук України 
 



 Інститут сільського господарства Карпатського регіону Національної академії аграрних наук 
України 
 

 Інститут українознавства ім. І. Крип'якевича Національної Академії Наук України 

 Інститут фізики конденсованих систем Національної академії наук України 

 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка Національної академії наук України 

 Університет банківської справи 

 

ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ 
 

 Одеська державна академія будівництва та архітектури 

 Комунальний заклад вищої освіти "Одеська академія неперервної освіти Одеської обласної 
ради" 
 

 Приватний заклад вищої освіти «Одеський технологічний університет «ШАГ» 

 Одеський державний аграрний університет 

 Одеський державний екологічний університет 

 Одеський державний університет внутрішніх справ 

 Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії державного 
управління при Президентові України 
(Реорганізований) 
 

 Одеська національна академія зв’язку ім. О. С. Попова 
(Реорганізований) 
 

 Одеська національна академія харчових технологій 

 Одеська національна музична академія імені А. В. Нежданової 

 Одеський національний морський університет 

 Одеський національний медичний університет 

 Одеський національний університет імені І. І. Мечникова 

 Одеський національний політехнічний університет 

 Одеський національний економічний університет 

 Вищий навчальний заклад "Одеська державна академія технічного регулювання та якості" 
(Реорганізований) 
 

 Комунальний заклад «Балтський педагогічний фаховий коледж» 

 Військова академія (м. Одеса) 

 Одеський фаховий коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу 

 Одеський фаховий коледж транспортних технологій 

 Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище торгівлі та технологій 
харчування" 
 

 Державний навчальний заклад "Одеське вище професійне училище морського туристичного 
сервісу" 
 

 Національний університет "Одеська морська академія" 

 Національний університет "Одеська юридична академія" 

 Білгород-Дністровський морський рибопромисловий коледж 



 Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. 
Ушинського» 
 

 Ізмаїльський державний гуманітарний університет 

 Ізмаїльський агротехнічний фаховий коледж 

 Ізмаїльський технікум економіки і права 

 Комунальний заклад «Одеський художній фаховий коледж імені М. Б. Грекова» 

 Комунальний заклад «Одеський театрально-художній фаховий коледж» 

 Державна установа "Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В. П. Філатова Національної 
академії медичних наук" 
 

 Міжнародний гуманітарний університет 

 Обласна комунальна установа "Подільський медичний фаховий коледж імені  В. О. 
Жуковського" 
 

 Обласна комунальна установа «Білгород-Дністровський медичний фаховий коледж» 

 Комунальний заклад «Одеський обласний базовий медичний фаховий коледж» 

 Петрівський аграрний коледж 

 Комунальний заклад «Одеський педагогічний фаховий коледж» 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїльський інститут водного транспорту" 

 Білгород-Дністровський коледж природокористування, будівництва та комп’ютерних 
технологій 
 

 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ізмаїльське медичне училище" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Одеський коледж комп'ютерних технологій "Сервер" 

 Одеський морехідний коледж рибної промисловості імені Олексія Соляника 

 Комунальний заклад «Одеський фаховий коледж мистецтв імені К. Ф. Данькевича» 

 Комунальний заклад «Білгород-Дністровський педагогічний фаховий коледж» 

 Приватний заклад вищої освіти  "Одеський міжнародний медичний університет" 
(Ліцензію анульовано) 
 

 Державна установа "Інститут морської біології НАН України" 

 Національний науковий центр "Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова" 

 Iнститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук 
України 
 

 Державна установа "Інститут стоматології та щелепно-лицевої хірургії Національної Академії 
Медичних Наук України" 
 

 Селекційно-генетичний інститут - Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення 

 Державний університет інтелектуальних технологій і зв'язку 

 Державний університет "Одеська політехніка 

 Міжнародний університет 

 

РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Комунальний заклад "Дубенський фаховий медичний коледж" Рівненської обласної ради 

 Рівненський фаховий коледж економіки та бізнесу 

 Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 



 Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський інститут слов'янознавства Київського 

славістичного університету" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Рівненський економіко-гуманітарний та інженерний 
коледж" 
(У формі товариства з обмеженою відповідальністю) 
 

 Рівненський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж 

 Рівненський державний гуманітарний університет 

 Комунальний заклад вищої освіти «Рівненська медична академія» Рівненської обласної ради 

 Рокитнівське медичне училище 

 Мирогощанський аграрний фаховий коледж 

 Млинівський технолого-економічний фаховий коледж 

 Національний університет "Острозька академія" 

 Національний університет водного господарства та природокористування 

 Приватний вищий навчальний заклад "Міжнародний економіко-гуманітарний університет 
імені академіка Степана Дем'янчука" 
 

 Товариство з обмеженою відповідальністю Західноукраїнський коледж «Полісся» 

 Вище професійне училище № 22 м. Сарни 

 Вище професійне училище № 1 м. Рівне 

 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Тернопільське вище професійне училище № 4 імені Михайла Паращука 

 Державний навчальний заклад "Тернопільський центр професійно-технічної освіти" 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне 
училище сфери послуг та туризму" 
 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Тернопільське вище професійне 
училище ресторанного сервісу і торгівлі" 

 Приватний вищий навчальний заклад "Тернопільський інститут соціальних та інформаційних 

технологій" 

 Приватний фаховий навчальний заклад "Галицький медичний коледж імені Євгена Гливи" 

 Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України 

 Тернопільський фаховий коледж харчових технологій і торгівлі 

 Тернопільський кооперативний фаховий коледж 

 Чортківський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені Олександра Барвінського 

 Західноукраїнський національний університет 

 Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка 

 Борщівський агротехнічний фаховий коледж 

 Галицький коледж імені В'ячеслава Чорновола 

 Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія  ім. Тараса Шевченка 

 Тернопільський мистецький фаховий коледж ім. Соломії Крушельницької 



 Кременецький медичний фаховий  коледж імені Арсена Річинського 

 Кременецький лісотехнічний коледж 

 Приватний вищий навчальний заклад "Бучацький інститут менеджменту і аудиту" 

 Приватний фаховий навчальний заклад "Медичний коледж" 

 Чортківський медичний фаховий коледж 

 Теребовлянський фаховий коледж культури і мистецтв 

 

 

 

ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
 Херсонська державна морська академія 

 Релігійна організація "Вищий духовний навчальний заклад "Таврійський 

християнський інститут 

 Державний навчальний заклад "Вище професійне училище № 2 м. Херсона" 

 Комунальний заклад «Херсонський базовий медичний фаховий коледж» Херсонської 
обласної ради 
 

 Херсонський державний університет 

 Херсонський кооперативний економіко-правовий фаховий коледж 

 Херсонський національний технічний університет 

 Херсонський морський коледж рибної промисловості 

 Вище професійне училище № 17 м. Генічеська Херсонської області 

 Генічеське медичне училище 
(Ліцензія недійсна у зв'язку з реорганізацією закладу освіти)  
 

 Херсонський державний аграрно-економічний університет 

 Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище» 

 Херсонське вище училище фізичної культури Херсонської обласної ради 

 Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського 
(Ліцензія недійсна у зв'язку з реорганізацією закладу освіти)   
 

 Комунальний заклад "Херсонський фаховий коледж музичного мистецтва" 
Херсонської обласної ради 
 

 Приватний заклад "Морський інститут післядипломної освіти імені контр-адмірала 
Федора Федоровича Ушакова" 
 

 Комунальний  заклад "Херсонське фаховий коледж  культури і мистецтв" Херсонської 
обласної ради 
 

 Комунальний заклад «Бериславський медичний фаховий коледж» Херсонської 
обласної ради 
 

 Приватний вищий навчальний заклад "Херсонський економічно-правовий інститут" 

 Вище професійне училище № 17 м. Генічеська Херсонської області 

 Генічеське медичне училище Херсонської обласної ради 

 Державний навчальний заклад «Херсонське вище професійне комерційне училище» 



 Каховський агротехнологічний фаховий коледж 

 Бериславський педагогічний коледж імені В. Ф. Беньковського 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонська академія неперервної освіти" 
Херсонської обласної ради 
 

 Комунальний вищий навчальний заклад "Херсонське училище культури" Херсонської 
обласної ради 
 

 Новокаховський приладобудівний фаховий коледж 

 Заклад вищої освіти «Міжнародний університет бізнесу і права» 

 Приватний вищий навчальний заклад "Новокаховський політехнічний інститут" 

 Інститут зрошуваного землеробства Національної академії аграрних наук України 

 Інститут тваринництва степових районів імені М. Ф. Іванова "Асканія-Нова" - 
Національний науковий селекційно-генетичний центр з вівчарства 

 
ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСТЬ  

 Приватний заклад вищої освіти «Східноєвропейський університет імені Рауфа 
Аблязова» (Триває судове провадження) 
 

 Черкаська медична академія 

 Державний навчальний заклад «Канівське вище професійне училище» 

 Черкаський державний технологічний університет 

 Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 Черкаський фаховий коледж харчових технологій та бізнесу 

 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Уманський обласний музичний 
фаховий коледж ім. П. Д. Демуцького Черкаської обласної ради" 
 

 Комунальний заклад "Уманський гуманітарно-педагогічний фаховий коледж ім. Т.Г. 

Шевченка Черкаської обласної ради" 

 Приватний навчальний заклад "Міжнародний фаховий коледж еколого-інформаційної 
та медичної безпеки Центрально-Європейського університету" 
 

 Черкаський державний бізнес-коледж 

 Черкаський художньо-технічний коледж 

 Черкаський політехнічний фаховий коледж 

 Комунальний навчальний заклад фахової передвищої освіти "Корсунь-
Шевченківський педагогічний фаховий коледж ім. Т. Г. Шевченка Черкаської обласної 
ради" 
 

 Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 Уманський національний університет садівництва 

 Комунальний заклад фахової передвищої освіти "Уманський медичний фаховий 
коледж Черкаської обласної ради" 
 

 Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти "Черкаське вище 
професійне училище легкої промисловості" 
 

 Черкаський музичний коледж ім. С. С. Гулака-Артемовського» 

 

ЧЕРНІГ ІВСЬКА ОБЛАСТЬ  



 Комунальний заклад «Чернігівський базовий фаховий медичний коледж» 
Чернігівської обласної ради 
 

 Прилуцький агротехнічний коледж 

 Сосницький сільськогосподарський технікум бухгалтерського обліку 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Сновське вище професійне 
училище лісового господарства 
 

 Комунальний заклад «Прилуцький фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної 
ради 
 

 Академія Державної пенітенціарної служби 

 Чернігівський кооперативний фаховий коледж Чернігівської облспоживспілки 

 Національний університет  «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка 

 Чернігівський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. 
Ушинського 
 

 Національний університет «Чернігівська політехніка» 

 Комунальний заклад «Прилуцький гуманітарно-педагогічний фаховий коледж імені 
Івана Франка» Чернігівської обласної ради 
 

 Остерський коледж будівництва та дизайну 

 Комунальний заклад "Чернігівське вище професійне училище" Чернігівської обласної 
ради 
 

 Державний професійно-технічний навчальний заклад "Чернігівське вище професійне 
училище побутового обслуговування" 
 

 Комунальний заклад «Чернігівський фаховий музичний коледж   ім. Л. М. Ревуцького» 
Чернігівської обласної ради 
 

 Комунальний заклад «Ніжинський фаховий коледж культури і мистецтв імені Марії 

Заньковецької» Чернігівської обласної ради 

 Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя 

 Борзнянський аграрний фаховий коледж 

 Комунальний заклад «Ніжинський фаховий медичний коледж» Чернігівської обласної 
ради 
 

 Комунальний заклад «Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж» Чернігівської 
обласної ради 
 

 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва 
Національної академії аграрних наук України 

 

 

 


