
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Вченої ради
Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна
Тетяна КАГАНОВСЬКА

РІШЕННЯ 
Вченої ради Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна 

з питання «Про затвердження змін до розподілу ліцензованого обсягу 
Харківського національного університету імені   В. Н. Каразіна на рівнях вищої 

освіти за освітніми програмами та  формами навчання для провадження 
освітньої діяльності з 2022/2023 навчального року»      

    від 12 серпня 2022 року протокол № 12

Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 
Олександра ГОЛОВКА щодо перерозподілу ліцензованого обсягу Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна та зважаючи на виявлену 
зацікавленість споживачів освітніх послуг до певних освітніх програм 
підготовки на рівнях вищої освіти, Вчена рада ухвалила:

1. Затвердити зміни до Розподілу ліцензованого обсягу Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна на рівнях вищої освіти за 
освітніми програмами та  формами навчання для провадження освітньої 
діяльності з 2022/2023 навчального року (зміни додаються).

2. Підготувати наказ про введення в дію рішення Вченої ради Харківського 
національного університету імені В. Н. Каразіна.

Відповідальний: проректор з науково-педагогічної роботи Олександр 
ГОЛОВКО
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Додаток
Зміни до Розподілу ліцензованого обсягу Харківського національного 
університету імені В. Н. Каразіна на рівнях вищої освіти за освітніми 

програмами та формами навчання  для провадження освітньої діяльності з 
2022/2023 навчального року 

Розподіл за 
формами 
навчання

Шифр та 
назва галузі 

знань

Код та найменування 
спеціальності

Назва
освітньої
програми

Л
іц

ен
зо

-
ва

ни
й 

об
ся

г

Денна Заочна

другий (магістерський) рівень вищої освіти
Українська мова і 

література 60 35 25
03 

Гуманітарні 
науки

035 Філологія Українська мова і 
література

та українська мова як 
іноземна

40 20 20

05 Соціальні 
та 

поведінкові 
науки

051 Економіка
Управління 

персоналом та 
економіка праці

29 15 14

07 
Управління та 
адмініструван

ня

071 Облік і 
оподаткування Облік і оподаткування 20 15 5

07 
Управління та 
адмініструван

ня

073 Менеджмент
Бізнес-адміністрування 

в корпоративному 
секторі економіки

57 39 18

07 
Управління та 
адмініструван

ня

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова 

діяльність

Організація та 
економіка  

підприємницької 
діяльності

39 20 19

24 Сфера 
обслуговуван

ня

241 Готельно-
ресторанна справа

Готельно-ресторанна 
справа 45 35 10

28 Публічне 
управління та 
адмініструван

ня

281 Публічне 
управління та 

адміністрування

Публічне управління та 
адміністрування 680 120 560

Публічна політика і 
управління в умовах 

гібридних загроз
150 50 100

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти

Розподіл за формами 
навчання

Шифр та 
назва галузі 

знань

Код та 
найменування 
спеціальності

Назва освітньої 
програми Ліцензован

ий обсяг Денна Вечірня Заочна
08 Право 081 Право Право 20 16 0 4


