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Карпатський університет імені Августина Волошина є закладом вищої 

освіти, заснований на приватній формі власності. 

Університет ліцензований та акредитований Міністерством освіти і 

науки України за ІІІ – ІV рівнем акредитації. 

У складі Університету діє Ужгородський гуманітарно-економічний 

коледж, як відокремлений структурний підрозділ без статусу юридичної 

особи. 

Коледж ліцензований і акредитований Міністерством освіти і науки 

України за І – ІІ рівнем акредитації. 

В Університеті та Коледжі проводиться підготовка молодших 

спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальностями 

(напрямками):  

 Право; 

 Фінанси, банківська справа та страхова діяльність; 

 Психологія; 

 Богослов’я; 

 Філософія. 

Навчальний, науковий та виховний процес в Університеті та Коледжі 

забезпечують: 

59 – науково-педагогічних працівників; 

16 – педагогічних працівників. 

Структура, освітньо-наукова діяльність та виховний процес в 

Університеті та Коледжі, а також матеріально-технічна база відповідають 

положенням Закону України «Про вищу освіту» та ліцензійним умовам. 

Фінансові надходження по Університету в 2018 році: 8 805 087 грн. 

Видатки по Університету в 2018 році: 7 610 976 грн. 

Загальний Фонд заробітної плати в 2018 році: 3 467 477 грн. 

Кошти спрямовані на розвиток Університету в 2018 році: 1 194 111 грн.  

Університетом сплачено в 2018 році наступні загальнообов’язкові 

податки та збори до Державного і місцевого бюджетів: 

 622 779 грн. єдиний соціальний внесок; 

 17 330 грн. податок на землю; 

 15 274 грн. податок на майно. 

Окрім того Університетом в 2018 році проведено оплату: 

 415 359 грн. за світло; 

 69 047 грн. за газ; 

 65 588 грн. за комунальні платежі. 

У 2018 році Університет випустив 360 фахівців з вищою освітою, з них:  



 молодших спеціалістів – 3; 

 бакалаврів – 279; 

 магістрів – 78. 

Університет співпрацює в галузі вищої освіти та науки із 19 ЗВО, з них: 

 в Україні – 7; 

 за кордоном – 12. 

У рамках міжнародного освітньо-наукового співробітництва 

Університет співпрацює за взаємовизнаними освітніми програмами та 

програмами подвійного диплому з рядом ЗВО Європейського Союзу. 

Університет входить до духовно-навчально-наукового комплексу 

«Карпатський університет імені Августина Волошина – Ужгородська 

українська богословська академія імені святих Кирила і Мефодія» (на правах 

збереження правового статусу окремих юридичних осіб). 


