
 

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства   

освіти і науки України 

___ _________ 2019 року № ______ 

 

 

 

Зміни 
до Таблиці відповідності Переліку наукових спеціальностей (Перелік 2011)  

та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 

вищої освіти (Перелік 2015) 

 

1. У групі спеціальностей 01.05.00 «Інформатика і кібернетика» галузі науки 

«ФІЗИКО-МАТЕМАТИЧНІ НАУКИ»: 

спеціальність 01.05.02 «Математичне моделювання та обчислювальні методи» 

викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

01.05.02 Математичне 

моделювання та 

обчислювальні 

методи 

фізико-математичні, 

технічні 

11 Математика 

та статистика 

113 Прикладна 

математика 

   

12 

Інформаційні 

технології 

 

 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 
   

122 Комп’ютерні 

науки  
   

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

 

спеціальність 01.05.03 «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних 

машин і систем» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1460-15#n36


спеціальностей, 

спеціальність 

01.05.03 Математичне та 

програмне 

забезпечення 

обчислювальних 

машин і систем 

фізико-математичні, 

технічні 

11 Математика 

та статистика 

113 Прикладна 

математика 

   

12 

Інформаційні 

технології 

121 Інженерія 

програмного 

забезпечення 

122 Комп’ютерні 

науки 

 

 

2. У галузі науки «ТЕХНІЧНІ НАУКИ»: 

1) у групі спеціальностей 05.05.00 «Галузеве машинобудування» спеціальність 

05.05.01 «Машини і процеси поліграфічного виробництва» викласти у такій редакції: 

 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.05.01 Машини і процеси 

поліграфічного 

виробництв 

технічні 13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

  

 
18 Виробництво 

та технології 

 

186 Видавництво та 

поліграфія 

 

2) у групі спеціальностей 05.09.00 «Електротехніка» спеціальність 05.09.08 

«Прикладна акустика та звукотехніка» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за 

якою 

присуджується 

науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 



05.09.08 Прикладна 

акустика та 

звукотехніка 

технічні 14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

  

 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

171 Електроніка 

  

 
172 Телекомунікації та 

радіотехніка 

 

3) у групі спеціальностей 05.13.00 «Інформатика, обчислювальна техніка та 

автоматизація»:  

спеціальність 05.13.06 «Інформаційні технології» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.13.06 Інформаційні 

технології 

технічні 12 

Інформаційні 

технології 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

 

спеціальність 05.13.09 «Медична та біологічна інформатика і кібернетика» викласти 

у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.13.09 Медична та 

біологічна 

інформатика і 

кібернетика 

технічні 12 

Інформаційні 

технології 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

 

спеціальність 05.13.12 «Системи автоматизації проектувальних робіт» викласти у 

такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 



05.13.12 Системи 

автоматизації 

проектувальних 

робіт 

технічні 12 Інформаційні 

технології 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

   

15 Автоматизація 

та 

приладобудування 

151 

Автоматизація та 

комп’ютерно-

інтегровані 

технології 

 

спеціальності 05.13.22 «Управління проектами і програмами» і 05.13.23 «Системи та 

засоби штучного інтелекту» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.13.22 Управління 

проектами і 

програмами 

технічні 07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

   

12 Інформаційні 

технології 

124 Системний 

аналіз 

 
   

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

05.13.23 Системи та засоби 

штучного 

інтелекту 

технічні 12 Інформаційні 

технології 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 

 

4) у групі спеціальностей 05.18.00 «Технологія харчової та легкої 

промисловості»:  

спеціальність 05.18.08 «Товарознавство непродовольчих товарів» викласти у такій 

редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 



05.18.08 Товарознавство 

непродовольчих 

товарів 

технічні 07 Управління 

та 

адміністрування 

076 

Підприємництво, 

торгівля та 

біржова діяльність 
   

18 Виробництво 

та технології 

182 Технології 

легкої 

промисловості 

 

спеціальності 05.18.18 «Технологія взуття, шкіряних виробів і хутра» і 05.18.19 

«Технологія текстильних матеріалів, швейних і трикотажних виробів» викласти у такій 

редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.18.18 Технологія взуття, 

шкіряних виробів і 

хутра 

технічні 18 

Виробництво 

та технології 

182 Технології 

легкої 

промисловості 

 05.18.19 Технологія 

текстильних 

матеріалів, 

швейних і 

трикотажних 

виробів 

технічні 18 

Виробництво 

та технології 

182 Технології 

легкої 

промисловості 

 

5) у групі спеціальностей 05.23.00 «Будівництво»: 

спеціальність 05.23.01 «Будівельні конструкції, будівлі та споруди» викласти у такій 

редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.23.01 Будівельні 

конструкції, 

будівлі та споруди 

технічні 19 Архітектура 

та будівництво 

194 Гідротехнічне 

будівництво, водна 

інженерія та водні 

технології 

 

спеціальність 05.23.06 «Технологія деревообробки, виготовлення меблів та виробів з 

деревини» викласти у такій редакції: 



 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

05.23.06 Технологія 

деревообробки, 

виготовлення 

меблів та виробів з 

деревини 

технічні 18 

Виробництво 

та технології 

187 Деревообробні 

та меблеві 

технології 

 

3. У галузі науки «ЕКОНОМІЧНІ НАУКИ» спеціальності 08.00.02 «Світове 

господарство і міжнародні економічні відносини», 08.00.03 «Економіка та управління 

національним господарством», 08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)» і 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

08.00.02 Світове 

господарство і 

міжнародні 

економічні 

відносини 

економічні 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 

29 Міжнародні 

відносини 

292 Міжнародні 

економічні 

відносини 

08.00.03 Економіка та 

управління 

національним 

господарством 

економічні 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

07 Управління та 

адміністру-вання 

073 Менеджмент 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

08.00.04 Економіка та 

управління 

підприємствами (за 

економічні 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 



видами економічної 

діяльності) 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

075 Маркетинг 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

24 Сфера 

обслуговування 

241 Готельно-

ресторанна справа 

242 Туризм 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

08.00.05 Розвиток 

продуктивних сил і 

регіональна 

економіка 

економічні 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

4. У галузі науки «ГЕОГРАФІЧНІ НАУКИ»:  

спеціальності 11.00.01 «Фізична географія, геофізика і геохімія ландшафтів» і 11.00.02 

«Економічна та соціальна географія» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

11.00.01 Фізична географія, 

геофізика і геохімія 

ландшафтів 

географічні 10 Природничі 

науки 

103 Науки про 

землю 

11.00.02 Економічна та 

соціальна географія 

географічні 10 Природничі 

науки 

106 Географія 

24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 

 

спеціальності 11.00.11 «Конструктивна географія і раціональне використання 

природних ресурсів» і 11.00.12 «Географічна картографія» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 



11.00.11 Конструктивна 

географія і 

раціональне 

використання 

природних ресурсів 

географічні 10 Природничі 

науки 

101 Екологія 

106 Географія 

11.00.12 Географічна 

картографія 

географічні 10 Природничі 

науки 

106 Географія 

 

5. У галузі науки «ЮРИДИЧНІ НАУКИ»: 

спеціальність 12.00.03 «Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; 

міжнародне приватне право» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

12.00.03 Цивільне право і 

цивільний 

процес; сімейне 

право; 

міжнародне 

приватне право 

юридичні 08 Право 081 Право 

   

29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 

 

спеціальність 12.00.11 «Міжнародне право» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

12.00.11 Міжнародне 

право 

юридичні 29 Міжнародні 

відносини 

293 Міжнародне 

право 

 

6. Галузь науки «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 



Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

13 ПЕДАГОГІЧНІ 

НАУКИ 

 
  

13.00.01 Загальна 

педагогіка та 

історія 

педагогіки 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

13.00.02 Теорія та 

методика 

навчання (з 

галузей знань) 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

014 Середня 

освіта (за 

предметними 

спеціалізаціями) 

13.00.03 Корекційна 

педагогіка 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

016 Спеціальна 

освіта 

13.00.04 Теорія і 

методика 

професійної 

освіти 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

015 Професійна 

освіта (за 

спеціалізаціями) 

13.00.05 Соціальна 

педагогіка 

педагогічні 23 Соціальна 

робота 

231 Соціальна 

робота 

13.00.06 Теорія і 

методика 

управління 

освітою 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 

13.00.07 Теорія і 

методика 

виховання 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

012 Дошкільна 

освіта 

01 

Освіта/Педагогіка 

013 Початкова 

освіта 

13.00.08 Дошкільна 

педагогіка 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

012 Дошкільна 

освіта 

13.00.09 Теорія навчання педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

13.00.10 Інформаційно-

комунікаційні 

технології в 

освіті 

педагогічні 01 

Освіта/Педагогіка 

011 Освітні, 

педагогічні науки 

 



7. У галузі науки «МЕДИЧНІ НАУКИ»: 

1) у групі спеціальностей 14.01.00 «Клінічна медицина»: 

спеціальність 14.01.10 «Педіатрія» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

14.01.10 Педіатрія медичні 22 Охорона 

здоров’я 

228 Педіатрія 

 

спеціальність 14.01.24 «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» викласти у 

такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

14.01.24 Лікувальна 

фізкультура та 

спортивна 

медицина 

медичні 22 Охорона 

здоров’я 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

 

спеціальність 14.01.33 «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія» викласти 

у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

14.01.33 Медична 

реабілітація, 

фізіотерапія та 

курортологія 

медичні 22 Охорона 

здоров’я 

227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

 

2) у групі спеціальностей 14.02.00 «Профілактична медицина» спеціальність 

14.02.03 «Соціальна медицина» викласти у такій редакції: 

 



Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

14.02.03 Соціальна 

медицина  

медичні 22 Охорона 

здоров’я 

229 Громадське 

здоров’я 

 

3) у групі спеціальностей 14.03.00 «Теоретична медицина» спеціальність 14.03.05 

«Фармакологія» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

14.03.05 Фармакологія медичні, біологічні, 

фармацевтичні 

09 Біологія 091 Біологія 

   

22 Охорона 

здоров’я 

222 Медицина 

   

22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

 

8. Галузь науки «ФАРМАЦЕВТИЧНІ НАУКИ» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

15 ФАРМАЦЕВТИЧНІ 

НАУКИ 

   

15.00.01 Технологія ліків, 

організація 

фармацевтичної 

справи та судова 

фармація 

фармацевтичні 22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 



15.00.02 Фармацевтична 

хімія та 

фармакогнозія 

фармацевтичні 22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

15.00.03 Стандартизація та 

організація 

виробництва 

лікарських засобів 

фармацевтичні 22 Охорона 

здоров’я 

226 Фармація, 

промислова 

фармація 

 

9. У галузі науки «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»: 

спеціальність 19.00.04 «Медична психологія» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

19.00.04 Медична 

психологія 

психологічні, медичні 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

053 Психологія 

   

22 Охорона 

здоров’я 

225 Медична 

психологія 

 

10. У галузі науки «ВІЙСЬКОВІ НАУКИ»: 

1) у групі спеціальностей 20.01.00 «Військово-теоретичні науки» спеціальність 

20.01.05 «Будівництво Збройних Сил» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

20.01.05 Будівництво 

Збройних Сил 

військові, технічні, 

економічні 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 
   

12 Інформаційні 

технології 

124 Системний 

аналіз 
   

25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

253 Військове 

управління (за 



державного 

кордону 

видами Збройних 

сил) 

 

2) у групі спеціальностей 20.02.00 «Військово-спеціальні науки» спеціальність 

20.02.01 «Військова географія» викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

20.02.01 Військова 

географія 

військові, фізико-

математичні, технічні, 

географічні 

12 Інформаційні 

технології 

126 Інформаційні 

системи та 

технології 
   

10 Природничі 

науки 

106 Географія 

   

19 Архітектура 

та будівництво 

193 Геодезія та 

землеустрій 
   

25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

253 Військове 

управління (за 

видами Збройних 

сил) 

 

 

11.  У групі спеціальностей «НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА»: 

спеціальність 21.07.01 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» 

викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

21.07.01 Забезпечення 

державної 

безпеки України 

технічні, юридичні 08 Право  081 Право  

   

12 Інформаційні 

технології 

125 Кібербезпека 



   
25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

251 Державна 

безпека 

256  

Національна 

безпека (за 

окремими 

сферами 

забезпечення і 

видами 

діяльності) 

 

 

спеціальність 21.07.05 «Службово-бойова діяльність сил охорони правопорядку» 

викласти у такій редакції: 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

21.07.05 Службово-

бойова 

діяльність сил 

охорони 

правопорядку 

технічні, військові, 

юридичні, державне 

управління 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

   

08 Право 081 Право 
   

25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

251 Державна 

безпека 

 

12.  У галузі науки «ПОЛІТИЧНІ НАУКИ»: 

спеціальність 23.00.04 «Політичні проблеми міжнародних систем та глобального 

розвитку» викласти у такій редакції: 

 

 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, 

група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується науковий 

ступінь 

Галузь знань Спеціальність 



23.00.04 Політичні 

проблеми 

міжнародних 

систем та 

глобального 

розвитку 

політичні 05 Соціальні та 

поведінкові 

науки 

052 Політологія 

29 Міжнародні 

відносини 

291 Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні студії 

 

13.  Галузь науки «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ» викласти у такій редакції: 

Перелік 2011 Перелік 2015 

Шифр Галузь науки, група 

спеціальностей, 

спеціальність 

Галузь науки, за якою 

присуджується 

науковий ступінь 

Галузь знань Спеціальність 

25 ДЕРЖАВНЕ 

УПРАВЛІННЯ 

 
  

25.00.01 Теорія та історія 

державного 

управління 

державне управління  28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

25.00.02 Механізми 

державного 

управління 

державне управління  24 Сфера 

обслуговування 

242 Туризм 

28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

25.00.03 Державна служба державне управління  28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

25.00.04 Місцеве 

самоврядування 

державне управління  28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

25.00.05 Державне 

управління у сфері 

державної безпеки 

та охорони 

громадського 

порядку 

державне управління 28 Публічне 

управління та 

адміністрування 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

25 Воєнні науки, 

національна 

безпека, безпека 

державного 

кордону 

251 Державна 

безпека 

26 Цивільна 

безпека 

262 

Правоохоронна 

діяльність 

 

 

Директор департаменту атестації  

кадрів вищої кваліфікації                                                                            Світлана КРИШТОФ 


