
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАКАЗ 
«__» _____________20__р.             м.Київ                                 №__________ 
 
 
Про особливості запровадження змін до переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 
 
 Відповідно до частини сьомої статті 24,  частини шостої статті 24 та 
пункту 9 частини першої статті 13 Закону України «Про вищу освіту», частини 
восьмої статті 18 та частини п’ятої статті 20  Закону України «Про фахову 
передвищу освіту» та з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 
від 16 грудня 2022 р. № 1392 «Про внесення змін до переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Затвердити таблицю відповідності окремих спеціальностей переліку 
галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів 
вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 
29 квітня 2015 р. № 266 (в редакції станом на 7 липня 2021 р.) (Список 1), 
спеціальностям, код та/або найменування яких були змінені відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 
(Список 2), що додається. 

2. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.) 
забезпечити переоформлення ліцензій на провадження освітньої діяльності на 
рівні вищої та/або фахової передвищої освіти протягом 20 днів з дня подання 
закладом освіти заяви на переоформлення ліцензії. 

3. Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації (Криштоф С.), 
Державній службі якості освіти (Гурак Р.), Національному агентству із 
забезпечення якості вищої освіти (Бутенко А.) забезпечити переоформлення 
сертифікатів (підтвердження рішень) про акредитацію відповідно до 
законодавства. 

4. У додатку до наказу Міністерства освіти і науки України від 
22 травня 2020  року № 673 «Про затвердження Переліку спеціальностей, 
здобуття ступеня освіти з яких необхідне для доступу до професій, для яких 



запроваджено додаткове регулювання», після цифр та слів «255 Озброєння та 
військова техніка» додати цифри та слова «256 Національна безпека 257 
Управління інформаційною безпекою».  

5. Директорату фахової передвищої, вищої освіти (Шаров О.) 
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві юстиції України 
в установленому законодавством порядку  

6. Департаменту забезпечення документообігу, контролю та 
інформаційних технологій (Єрко І.) зробити відмітки у справах архіву. 

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого 
заступника Міністра Андрія Вітренка. 

 

 

Міністр                 Сергій ШКАРЛЕТ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказом Міністерства освіти і науки 
України від _____________ 2023 р 
№ ___________ 
 

Таблиця відповідності окремих спеціальностей переліку галузей знань і 
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. 
№ 266 (в редакції станом на 7 липня 2021 р.) (Список 1), спеціальностям, код 

та/або найменування яких були змінені відповідно до постанови Кабінету 
Міністрів України від 16 грудня 2022 р. № 1392 (Список 2) 

  

Список 1 Список 2 

Код і найменування спеціальності Код і найменування спеціальності 

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування  

072 Фінанси, банківська справа, 
страхування та фондовий ринок 

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

076 Підприємництво та торгівля 

091 Біологія 091 Біологія та біохімія 

125 Кібербезпека 125 Кібербезпека та захист 
інформації 

145 Гідроенергетика 145 Відновлювальні джерела енергії 
та гідроенергетика 

151 Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології 

174 Автоматизація, комп’ютерно-
інтегровані технології та 
робототехніка 

152 Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка 

175 Інформаційно-вимірювальні 
технології 

153 Мікро- та наносистемна техніка 176 Мікро- та наносистемна техніка 

203 Садівництво та виноградарство 203 Садівництво, плодоовочівництво 
та виноградарство 

211 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза 

227 Фізична терапія, ерготерапія 227 Терапія та реабілітація 

242 Туризм 242 Туризм і рекреація 
 


