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Методичні підходи щодо вимірювання рівня працевлаштування 
випускників закладів вищої освіти у професійно-кваліфікаційному розрізі 

 
Методичні підходи щодо вимірювання рівня працевлаштування 

випускників закладів вищої освіти у професійно-кваліфікаційному розрізі 
підготовлені на виконання завдання 4.1.2.3. Оперативного плану МОН на 2020 
рік («Запуск електронної системи моніторингу працевлаштування випускників 
закладів вищої освіти»). 

1. Ключовим питанням у цьому вимірюванні виступають дані та підходи 
щодо їх інтерпретації стосовно працевлаштування випускників закладів вищої 
освіти за фахом та професіями. 

Базою цих даних є інформація Пенсійного фонду України, яка формується 
з персоніфікованих посилань на назву займаної посади, професійної назви 
роботи чи професії застрахованих осіб, що сплачують єдиний соціальний внесок 
(Додаток 1). 

У Таблиці 1 Додатку 1 ідентифікаторами професійної діяльності 
випускників закладів вищої освіти (ЗВО) виступають: 

• підпункт 2.7. «Професійна назва роботи фізичної особи». Професійна 
назва роботи за Національним класифікатором України ДК 003 «Класифікатор 
професій» (КП) – це назва роботи, яка описується як певні завдання та обов’язки, 
що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою1. Професія 
(за КП) – це здатність виконувати подібні роботи, які вимагають певної 
кваліфікації. За одним із багатьох подібних визначень посада – це формально, 
адміністративно закріплене місце працівника в трудовому колективі, яке 
передбачає виконання логічно посадових обов'язків, посадові виконання і 
характер взаємовідносин2. У цілому КП включає близько 9100 позицій, серед 
яких орієнтовно 1200 назв професій, 1100 – посад та 6800 професійних назв 
робіт. Професійна назва роботи виступає найпростішою одиницею ієрархії КП; 

• підпункт 2.9. «Код КП фізичної особи». Це ключова характеристика для 
аналізу працевлаштування випускників ЗВО. КП складається із 9 розділів, серед 
яких професії (професійні назви робіт, посади), віднесені до 1-3 розділів (1 
розділ «Вищі державні службовці, керівники, менеджери(управителі)», 2 розділ 
«Професіонали», 3 розділ «Фахівці») вимагають наявності вищої освіти.  
«Первинні» посади для випускників ЗВО (без вимог до профільного стажу) 
згруповані виключно у 2 та 3 розділах КП. Код КП складається з 4 цифр, а в 
окремих випадках, із 5 цифр (у нашому випадку – для працівників-науковців у 2 

                                                           
1 Національний класифікатор України ДК 003 «Класифікатор професій»/М. Гаврицька, Т. Гречушкіна, Т. Косухіна, С. 
Мельник та ін. – К. : Держспоживстандарт України, Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с. 
2 Посада // Юридична енциклопедія : [у 6 т.] / ред. кол. Ю. С. Шемшученко (відп. ред.) [та ін.] — К. : Українська 
енциклопедія ім. М. П. Бажана, 2002. — Т. 4 : Н — П. — 720 с. — ISBN 966-7492-04-4. 
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розділі КП «Професіонали»). Перша цифра коду саме й визначає віднесення 
позиції до розділу КП. Для нашого прикладу випускники-магістри відносяться 
до кодів КП, що починаються на цифру 2, бакалаври – 3 відповідно. Друга цифра 
коду КП означає віднесення до підрозділу, третя – класу, четверта – підкласу, 
п’ята – групи КП. Кодифікація нозицій КП дозволяє групувати їх за подібністю 
за видами професійної та трудової діяльності, які співставні у багатьох випадках 
з видами економічної діяльності та галузями знань, перш за все, у розділі 2 
«Професіонали»; 

• підпункт 2.10 «Посада фізичної особи». Практично всі позиції 1 розділу 
КП «Вищі державні службовці, керівники, менеджери(управителі)» складаються 
із назв посад. У роділах КП 2 та 3 їх більше половини. Таким чином наявність у 
цьому підпункті назви посади слід ідентифіковувати, як зайнятість випускника, 
яка в обов’язковому порядку потребує наявності вищої освіти. 

Слід також зазначити, що підпункт 2.8. «Код ЗКДПТР» не слід 
використовувати, так як він носить рекомендаційний характер та зорієнтований 
на полегшення роботи кадрових служб окремих підприємств, які застосовують у 
певних випадках застарілу (але чинну) нормативно-інструктивну базу 
виробничого рівня. Код ЗКДТПР – це код Загальносоюзного класифікатора 
професій, посад та тарифних розрядів.  

2. Методичні підходи (МП) розроблені для вирішення таких завдань: 
• сприяння обробленню даних щодо працевлаштування випускників за 

спеціальностями, професіями, посадами, професійними назвами робіт; 
• групування займаних посад випускників ЗВО за профільними 

спеціальностями; 
• проведення аналізу працевлаштування випускників університетів, 

зокрема за фахом, за професіями (посадами, професійними назвами робіт), які 
потребують професійних кваліфікацій рівнів Національної рамки кваліфікацій, 
вищих за рівні отриманих освітніх кваліфікацій (6 – бакалавр, 7 – магістр). 

3. При обробленні даних про зайнятість випускників ЗВО ключовим 
виступає підпункт Опису сервісів МОН-ПФУ 2.9. «Код КП фізичної особи». При 
виникненні питань при обробленні інформації з кодами КП та назвами його 
позицій аналітикам слід використовувати: 

• робочу версію КП, розміщену на сайті ДНУ «Інститут зайнятості та 
праці Мінсоцполітики та НАН України», яка є найбільш сучасною в країні та 
ураховує всі 9 змін до КП з моменту прийняття його останньої версії у 2010 
році3; 

                                                           
3 Класифікатор професій (робоча версія). URL: http://ipzn.org.ua/klasyfikator-profesij-robocha-versiya. 
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• Рекомендації щодо пошуку в Національному класифікаторі України 
ДК:003 «Класифікатор професій» необхідних назв професій (посад, професійних 
назв робіт), викладені у Додатку 2; 

• Класифікацію  професій (професійних назв робіт, посад), розміщених у 
Національному класифікаторі України ДК:003 «Класифікатор професій», які 
потребують наявності освітніх кваліфікацій вищої освіти (витяг), наведену в 
Додатку 3. 

4. Для вимірювання рівня працевлаштування випускників за 
спеціальностями, зокрема тими, що входили до попереднього Переліку, 
підготовлено спеціальні таблиці, в яких згруповані назви підкласів та груп 
професій (професійних назв робіт, назв посад), за якими можуть працювати за 
фахом випускники певних спеціальностей (Додаток 4), та співвідношення 
галузей знань та спеціальностей за освітніми рівнями із підходящими для них  
професіями (професійними назвами робіт, посадами) (Додаток 5). 
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Додаток 1 
Опис сервісів МОН-ПФУ. SOAP-клієнт (веб-клієнт) отримання 

інформації щодо працевлаштування випускників закладів освіти 
(витяг з робочої версії )4 

  
Веб-клієнт повинен реалізовувати наступні функції: 

• надсилати через СЕВ ДЕІР до SOAP-сервісу ПФУ повідомлення-запити за 
структурою, яку описано у Таблиці 1. 

Таблиця 1 
 

№№ Назва Опис Тип 
даних 

Обо-в’яз-
кове поле 

Примітка 

1 RNOKPP РНОКПП або серія та 
номер паспорта фізичної 
особи 

string М Для осіб, які відмовились 
від коду – серія (за 
наявності) та номер 
паспорта 

2 familyName Прізвище фізичної особи string М   

3 givenName Ім’я фізичної особи string М   

4 Patronymic 
Name 

По батькові фізичної особи string   За наявності 

5 Birthday Дата народження фізичної 
особи 

date М   

 
Примітки: 
- серія паспорта має приводитися до латиниці або [1][2][4][ABM5] кирилиці; 
- якщо прізвище або ім’я відсутнє, використовується дефіс [1][ABM2]   
 

• отримувати від SOAP-сервісу ПФУ повідомлення-відповіді за структурою, яку 
описано у Таблиці 2. 

Таблиця 2 
 

№№ Назва 
реквізиту 

Опис реквізиту Тип 
даних 

Обов’яз-
кове поле 

Примітка 

1 STATUS Індикатор обробки запиту int M Значення: 
0 – особу не знайдено; 
1 – особу знайдено; 
-1 – обов’язкові поля не 
заповнено або заповнено 
неправильно; 
-2 – знайдено більше однієї 
особи 

                                                           
4 Відповідний матеріал є робочою версією та формується робочою групою при МОН України 
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2 Масив даних 
щодо особи: 

        

2.1 EDRPOU Код ЄДРПОУ, РНОКПП 
або серія та номер 
паспорта страхувальника  

string М Для юридичних осіб – код 
ЄДРПОУ 
Для ФО-підприємців 
РНОКПП 
Для ФО-підприємців, які 
відмовились від коду – серія 
(за наявності) та номер 
паспорта 

2.2 
 

StrahName  Назва (ПІБ) 
страхувальника 

string М   

2.3 FOCategory Категорія фізичної особи string М  

[8] 
[9][A
B] 
2.4 

DateBegin Дата початку трудових 
або цивільно-правових 
відносин, проходження 
військової служби та 
відпусток фізичної особи 

date М  

2.5 DateEnd  Дата закінчення трудових 
або цивільно-правових 
відносин, проходження 
військової служби та 
відпусток фізичної особи  

date  М Якщо період роботи ще 
триває, передавати параметр 
«0»  

2.6. KVED Код КВЕД, якщо фізична 
особа є ФОП 

string  Є обов’язковим, якщо 
фізична особа є ФОП 

[8][9]
[AB][
11][1
2] 
2.7 

Profession 
Name 

Професійна назва роботи 
фізичної особи 

string [13] 
[14][ABM1
5] 

  

2.8 ZKPPTR Код ЗКППТР фізичної 
особи 

string    

2.9 ProfessionId Код класифікатора 
професій фізичної особи 

string    

2.10 FOPosition Посада фізичної особи string    

2.11 StatusPosition Статус посади фізичної 
особи (основне місце 
роботи/суміщення/сумісн
ицтво) 

string М  

  
Примітки: 
– перевірка та надання усіх параметрів здійснюється, якщо STATUS = 1; 
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– співставлення здійснюється незалежно від регістру, не враховуючи пробіли та знаки (дефіс, 
апостроф, лапки, дужки); 
– у зв’язку з можливими змінами ПІБ особи співставлення вважається успішним, якщо співпали 
РНОКПП (або серія та номер паспорта, вказані замість РНОКПП), дата народження та два з трьох 
параметрів: прізвище / ім'я / по батькові;  
– формується масив даних з усіма місцями роботи особи за період вибірки.  
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Додаток 2 

Рекомендації щодо пошуку в Національному класифікаторі України 
ДК:003 «Класифікатор професій» необхідних назв професій (посад, 

професійних назв робіт) 
1. Звертаємо увагу користувачів Національного класифікатора України ДК:003 

«Класифікатор професій» (КП) на те, що слід брати до роботи його офіційно 
друковану версію з подальшими 9 Змінами до нього5, або робочу версію в 
електронному форматі, розміщену на офіційному сайті ДНУ «Інститут праці та 
зайнятості Мінсоцполітики та НАН України»6. Остання включає в себе всі 
прийняті Зміни до КП станом на початок листопада 2020 року. 

2. Для пошуку в КП необхідної назви професії (посади, професійної назви роботи), 
перш за все, слід переглянути Додаток Б до нього «Абетковий покажчик 
професійних назв робіт». Переважну більшість назв професій та професійних 
назв робіт побудовано таким чином, що на першому місці стоїть іменник, а вже 
потім наводяться уточнювальні слова, наприклад, «Викладач закладу вищої 
освіти», «Соціолог промисловий», «Штурман авіаційного загону» тощо. 
Зустрічаються і закріплені на практиці професійні назви робіт (посади), які 

починаються з прикметників: «Головний соціолог», «Науковий співробітник 
(соціологія)», «Старший штурман авіаційного центру» тощо.  

3. Під час пошуку назв професій (професійних назв робіт, посад) у КП слід 
ураховувати також правила “сортування” професій у разі комп'ютерної верстки, 
коли спочатку видаються назви, що містять лапки, дужки, потім відсортовані за 
абеткою і наприкінці – назви посад, які пишуться через дефіс. Таке розмаїття 
характерне перш за все для номенклатури 5-9 розділів КП, тобто для 
«робітничих» професій. Наприклад: 
– Оператор «гарячої» камери; 
– Оператор (кочегар) виробничих печей; 
– Оператор авіаційного електрозв'язку тощо за абеткою; 
– Оператор-терміст на пересувних термічних установках тощо за абеткою7. 

4. Навпроти кожної професійної назви роботи у Додатку Б до КП обов'язково 
стоїть чотири- або п'ятизначний (у 1–2 розділах КП) код КП (код професії), за 
яким можна знайти професії у Додатку А до КП та назви відповідних груп і 
підкласів, до яких професії віднесено, у розділі КП «Класифікація професій». 

5. Якщо користувачам треба визначитися щодо професій, виходячи з виду 
економічної діяльності підприємства, організації, фірми або структурного 
підрозділу, то починати слід із розділу КП «Класифікації професій», а під час 
пошуку необхідної професії (професійної назви роботи, посади) потрібно 
переглянути назви угруповань від розділів до підкласів або груп КП. Після 

                                                           
5 Національний класифікатор України ДК 003 «Класифікатор професій»/М. Гаврицька, Т. Гречушкіна, Т. Косухіна, 
С. Мельник та ін. – К. : Держспоживстандарт України, Видавництво «Соцінформ», 2010. – 746 с. 
6  Національний класифікатор України ДК 003 «Класифікатор професій»(робоча версія0. – 
URL.:https://ipzn.org.ua/klasyfikator-profesij-robocha-versiya/ 
7 С.В. Мельник, к.е.н., Ю.М. Юров, О.М. Носіков. Застосування норм та положень національної системи професійної 
класифікації на підприємстві – Луганськ: ДУ НДІ СТВ, 2011. – с. 108. 
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цього у Додатку А до КП за кодом обраного угруповання можна знайти 
необхідний перелік назв професій (професійних назв робіт, посад). 

6. У зв’язку з тим, що практично неможливо передбачити всі перетворення, що 
відбуваються у різних видах економічної діяльності, врахувати напрями 
використання тих чи інших посад (професій) та з метою їх типізації та місткості 
до КП включено Примітки 1 та 2 до Додатка В. 
Примітка 1 роз’яснює умови застосування похідних слів до базових назв 

професій (професійних назв робіт, посад), наявних у КП. 
Примітка 2 дає можливість розширювати базові назви професій (професійних 

назв робіт, посад), що містяться у чинному КП, уточнювальними словами. 
КП передбачає утворення від базових назв професій (професійних назв робіт, 

посад), внесених до КП, похідних із збереженням коду базової професії (професійної 
назви роботи, посади) згідно із Додатком В і Приміткою 1 до нього. Новоутворені 
похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) можна поділяти за 
категоріями, функціональними обов'язками, завданнями, кваліфікаційними вимогами 
тощо за умови, що вони не містяться у чинному КП. Наприклад, від назви професії 
«Соціолог» – код КП 2442.2 допускається утворення такої похідної професійної назви 
роботи (посади): «Провідний соціолог» із кодом КП 2442.2, але не “Головний 
соціолог” – код КП 1232, яка окремо міститься у КП як керівна посада. 

Користувачі згідно із Приміткою 2 Додатка В до КП мають можливість для 
внутрішнього використання під час записів до трудових книжок та складання штатного 
розкладу розширювати назви професій (професійних назв робіт, посад) термінами та 
словами, що уточнюють місце роботи, сферу діяльності та виконувані роботи, за умови 
дотримання лаконічності викладення, уникнення та виключення дублювання із 
базовими професійними назвами робіт, що вже визначені у КП з іншим формулюванням 
(при аналогічних завданнях та обов’язках). 

Наприклад, назву посади «Викладач закладу вищої освіти» – код КП 2310.2 можна 
виписувати як “Викладач фізики”, “Викладач української мови” тощо з кодом КП 2310.2, 
який свідчить про належність означеної професійної назви роботи/посади до угруповання 
“Інші викладачі університетів та закладів вищої освіти”.  
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Додаток 3  
Класифікація  професій (професійних назв робіт, посад), 

розміщених у Національному класифікаторі України ДК:003 
«Класифікатор професій», які потребують наявності 

кваліфікацій вищої освіти (витяг) 
 Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 

11 
Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і 
самоврядувальних організацій 

111 Законодавці 
1110 Законодавці 
112 Вищі посадові особи державних органів влади 
1120 Вищі посадові особи державних органів влади 
1120.1 Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 
1120.2 Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 
1120.3 Дипломатичні представники 
1120.4 Вищі посадові особи органів судової влади 
114 Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 
1141 Вищі посадові особи політичних організацій 
1141.1 Вищі посадові особи політичних партій 
1142 Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок 
1142.1 Вищі посадові особи професійних спілок 

1143 
Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній 
сфері 

1143.1 Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування 
1143.2 Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій 
1143.3 Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах 
1143.4 Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері 
12 Керівники підприємств, установ та організацій 
121 Керівники підприємств, установ та організацій 
1210 Керівники підприємств, установ та організацій 
1210.1 Керівники підприємств, установ та організацій 
122 Керівники виробничих та інших основних підрозділів 

1221 
Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому  та водному господарствах, у 
риборозведенні, рибальстві, та природно-заповідній справі 

1221.1 
Головні  фахівці - керівники виробничих  підрозділів у сільському,  лісовому та водному 
господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1221.2 
Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому 
та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1222 Керівники виробничих підрозділів у промисловості 

1222.1 
Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у 
промисловості 

1222.2 
Начальники (інші керівники) та майстри виробничих  дільниць (підрозділів) у 
промисловості 

1223 Керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.1 Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві 
1223.2 Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 
1224 Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 

1225 
Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та 
інших місцях розміщення 

1226 Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 
1226.1 Головні фахівці - керівники  виробничих  підрозділів  на транспорті, в складському 
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господарстві та зв'язку 

1226.2 
Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в 
складському господарстві та зв'язку 

1227 Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 
1228 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
1229 Керівники інших основних підрозділів 
1229.1 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 
1229.2 Керівні працівники апарату органів судової влади 
1229.3 Керівні працівники апарату місцевих органів державної  влади 
1229.4 Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 
1229.5 Керівники підрозділів в охороні здоров'я 
1229.6 Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 
1229.7 Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 
123 Керівники інших основних підрозділів 
1231 Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 
1232 Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 
1233 Керівники підрозділів маркетингу 
1234 Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 
1235 Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 
1236 Керівники підрозділів комп'ютерних послуг 

1237 
Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки 
виробництва та інші керівники 

1237.1 
Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-
технічної підготовки виробництва та інші керівники 

1237.2 
Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної 
підготовки виробництва та інші керівники 

1238 Керівники проектів та програм 
1239 Керівники інших функціональних підрозділів 
13 Керівники малих підприємств без апарату управління 
131 Керівники малих підприємств без апарату управління 

1311 
Керівники малих підприємств без апарату управління в  сільському, мисливському, 
водному  господарствах, лісівництві, рибному промислі 

1312 Керівники малих підприємств без апарату управління в  промисловості 
1313 Керівники малих підприємств без апарату управління в  будівництві 
1314 Керівники малих підприємств без апарату управління в  оптовій та роздрібній торгівлі 

1315 
Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату 
управління 

1316 
Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському 
господарстві та зв'язку 

1317 Керівники малих підприємств без апарату управління в  комерційному обслуговуванні 
1318 Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні 
1319 Керівники інших малих підприємств без апарату управління 
14 Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів 

141 
Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному 
господарствах 

1411 Менеджери (управителі) у водному господарстві 
142 Менеджери (управителі) у добувній промисловості 

143 
Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу 
та води 

1439 
Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві 
електроенергії, газу та води 

1439.8 Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії 
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144 Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку 
1443 Менеджери (управителі) на транспорті 
1448 Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей 

1448.1 
Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро 
подорожей 

145 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства 
1451 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 
1452 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

1453 
Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 
та їх ремонті 

1453.1 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 
1453.2 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 
1454 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 
1455 Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 
1455.1 Менеджери (управителі) в готельному господарстві 
1456 Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 
1456.1 Менеджери (управителі) в ресторанах 
1456.2 Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях 
1456.3 Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 
146 Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 
1461 Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 
1462 Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 
1463 Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 
1465 Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 
1466 Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 
1467 Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 

1468 
Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро 
подорожей 

147 Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства 
1471 Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 
1472 Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

1473 
Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 
та їх ремонті 

1474 Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 

1475 
Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення 
суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 

1475.1 Менеджери (управителі) з права 
1475.2 Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 
1475.3 Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 
1475.4 Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління 

1476 
Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та 
реклами 

1476.1 Менеджери (управителі) з реклами 
1477 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1477.1 Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 
1478 Менеджери (управителі) у слідчій діяльності 
1479 Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 
148 Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері 
1482 Менеджери (управителі) в охороні здоров'я 
1483 Менеджери (управителі) у соціальній сфері 
149 Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності. 
1491 Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 
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1492 Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 
1493 Менеджери (управителі) систем якості 
1494 Менеджери (управителі) екологічних систем 
1495 Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки 
1496 Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності 
2 Професіонали 
21 Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 
211 Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 
2111 Професіонали в галузі фізики та астрономії 
2111.1 Наукові співробітники (фізика, астрономія) 
2111.2 Фізики та астрономи 
2112 Професіонали в галузі метеорології 
2112.1 Наукові співробітники (метеорологія) 
2112.2 Метеорологи 
2113 Професіонали в галузі хімії 
2113.1 Наукові співробітники (хімія) 
2113.2 Хіміки 
2114 Професіонали в галузі геології та геофізики 
2114.1 Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія) 
2114.2 Геологи та геофізики 
212 Професіонали в галузі математики та статистики 
2121 Професіонали в галузі математики 
2121.1 Наукові співробітники (математика) 
2121.2 Математики 
2122 Професіонали в галузі статистики 
2122.1 Наукові співробітники (статистика) 
2122.2 Професіонали-статистики 
213 Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 
2131 Професіонали в галузі обчислювальних систем 
2131.1 Наукові співробітники (обчислювальні системи) 
2131.2 Розробники обчислювальних систем 
2132 Професіонали в галузі програмування 
2132.1 Наукові співробітники (програмування) 
2132.2 Розробники комп'ютерних програм 
2139 Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 
2139.1 Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 
2139.2 Професіонали в інших галузях обчислень 
214 Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи 
2141 Професіонали в галузі архітектури та планування міст 
2141.1 Наукові співробітники (архітектура, планування міст) 
2141.2 Архітектори та планувальники міст 
2142 Професіонали в галузі цивільного будівництва 
2142.1 Наукові співробітники (цивільне будівництво) 
2142.2 Інженери в галузі цивільного будівництва 
2143 Професіонали в галузі електротехніки 
2143.1 Наукові співробітники (електротехніка) 
2143.2 Інженери-електрики 
2144 Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 
2144.1 Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) 
2144.2 Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій 
2145 Професіонали в галузі інженерної механіки 
2145.1 Наукові співробітники (інженерна механіка) 
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2145.2 Інженери-механіки 
2146 Професіонали в галузі хімічних технологій 
2146.1 Наукові співробітники (хімічні технології) 
2146.2 Інженери-хіміки 
2147 Професіонали в галузі гірництва та металургії 
2147.1 Наукові співробітники (гірництво, металургія) 
2147.2 Гірничі інженери та інженери-металурги 
2148 Професіонали в галузі картографії та топографії 
2148.1 Наукові співробітники (картографія, топографія) 
2148.2 Картографи та топографи 
2149 Професіонали в інших галузях інженерної справи 
2149.1 Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 
2149.2 Інженери (інші галузі інженерної справи) 
22 Професіонали в галузі наук про життя  та медичних наук 
221 Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 
2211 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2211.1 Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 
2211.2 Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 
2212 Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 
2212.1 Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 
2212.2 Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи 

2213 
Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та 
природно-заповідній справі 

2213.1 
Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, 
меліорація та природно-заповідна справа) 

2213.2 Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій 
222 Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) 
2221 Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 
2221.1 Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології) 
2221.2 Лікарі 
2222 Професіонали в галузі стоматології 
2222.1 Наукові співробітники (стоматологія) 
2222.2 Стоматологи 
2223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини 
2223.1 Наукові співробітники (ветеринарна медицина) 
2223.2 Ветеринари 
2224 Професіонали в галузі фармації 
2224.1 Наукові співробітники (фармація) 
2224.2 Провізори 
2225 Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 
2225.1 Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи 
2225.2 Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи 
2229 Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
2229.1 Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
2229.2 Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 
223 Професіонали в галузі ветеринарної медицини 
2230 Наукові співробітники (ветеринарна медицина) 
2230.1 Ветеринари 
2230.2 Професіонали в галузі фармації 
23 Наукові співробітники (фармація) 
231 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
2310 Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
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2310.1 Професори та доценти 
2310.2 Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 
232 Викладачі середніх навчальних закладів 
2320 Викладачі середніх навчальних закладів 

233 
Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу 
освіту, що відповідає рівню спеціаліста) 

2331 Вчителі початкової школи 
2332 Вихователі дошкільних закладів 
234 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
2340 Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 
235 Інші професіонали в галузі навчання 
2351 Професіонали в галузі методів навчання 
2351.1 Наукові співробітники (методи навчання) 
2351.2 Інші професіонали в галузі методів навчання 
2352 Інспектори навчальних закладів 
2359 Інші професіонали в галузі навчання 
2359.1 Інші наукові співробітники в галузі навчання 
2359.2 Інші професіонали в галузі навчання 
24 Інші професіонали 

241 

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та 
зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та 
інтелектуальної власності 

2411 Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 
2411.1 Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 
2411.2 Аудитори та кваліфіковані бухгалтери 
2412 Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2412.1 Наукові співробітники (праця, зайнятість) 
2412.2 Професіонали в галузі праці та зайнятості 
2413 Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 
2413.1 Наукові співробітники (біржові операції) 
2413.2 Професіонали у сфері біржової діяльності 

2414 
Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та 
організацій 

2414.1 
Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та 
організацій) 

2414.2 Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

2419 

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської 
діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної 
діяльності 

2419.1 
Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація 
виробництва, інтелектуальна власність) 

2419.2 
Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації 
виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.3 Професіонали державної служби 

242 
Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та 
правоохоронної діяльності 

2421 Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 
2421.1 Наукові співробітники (правознавство) 
2421.2 Адвокати та прокурори 
2422 Судді 
2423 Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 
2424 Професіонали кримінально-виконавчої служби 
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2429 Інші професіонали в галузі правознавства 
2429 Інші професіонали в галузі правознавства 

243 
Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформаціі та  
кінопрограм 

2431 Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 
2431.1 Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) 
2431.2 Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 
2432 Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 
2432.1 Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми) 
2432.2 Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 
2433 Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 
2433.1 Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 
2433.2 Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

244 
Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, 
кримінології та палеографії 

2441 Професіонали в галузі економіки 
2441.1 Наукові співробітники (економіка) 
2441.2 Економісти 

2442 
Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та 
соціології 

2442.1 
Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, 
соціологія) 

2442.2 Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 
2443 Професіонали в галузі філософії, історії та політології 
2443.1 Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) 
2443.2 Філософи, історики та політологи 
2444 Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 
2444.1 Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 
2444.2 Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 
2445 Професіонали в галузі психології 
2445.1 Наукові співробітники (психологія) 
2445.2 Психологи 
2446 Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2446.1 Наукові співробітники (соціальний захист населення) 
2446.2 Професіонали в галузі соціального захисту населення 
2447 Професіонали у сфері управління проектами та програмами 
2447.1 Наукові співробітники (проекти та програми) 
2447.2 Професіонали з управління проектами та програмами 
245 Професіонали в галузі художньої творчості 
2451 Професіонали в галузі літератури 
2451.1 Літературознавці 
2451.2 Письменники, редактори та журналісти 
2452 Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 
2452.1 Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво) 
2452.2 Скульптори, художники та модельєри 
2453 Професіонали в галузі музики 
2453.1 Мистецтвознавці (музикознавство) 
2453.2 Композитори,  аранжувальники,  диригенти, музиканти та співаки 
2454 Професіонали в галузі хореографії 
2454.1 Мистецтвознавці (хореографія) 
2454.2 Хореографи і танцюристи 
2455 Професіонали в галузі кіно, театру та естради 
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2455.1 Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) 
2455.2 Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери 
246 Професіонали в галузі релігії 
246 Професіонали в галузі релігії 
2460 Професіонали в галузі релігії 
247 Професіонали з безпеки та якості 
2471 Професіонали з контролю за якістю 
248 Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 
2481 Професіонали в галузі туризму 
2481.1 Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 
2481.2 Туризмознавці 
2482 Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 
2482.2 Професіонали із готельної та ресторанної справи 
2483 Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 
2483.1 Наукові співробітники (рекреалогія) 
2483.2 Професіонали із санаторно-курортної справи 
249 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 
2490 Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 
3 Фахівці 
31 Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 
311 Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
3111 Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 
3112 Техніки-будівельники 
3113 Технічні фахівці-електрики 
3114 Технічні фахівці в галузі електроніки  та телекомунікацій 
3115 Технічні фахівці-механіки 
3116 Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 
3117 Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 
3118 Креслярі 
3119 Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 
312 Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 
3121 Техніки-програмісти 
3123 Контролери та регулювальники промислових роботів 
313 Оператори оптичного та електронного устаткування 
3131 Фотографи та оператори устаткування для реєстрації  зображення та звуку 
3132 Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 
3133 Оператори медичного устаткування 
3139 Інші оператори оптичного та електронного устаткування 

314 
Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та 
польоти 

3141 Суднові фахівці 
3142 Вахтові офіцери та лоцмани 
3143 Льотні фахівці 
3144 Авіадиспетчери 
3145 Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 
315 Інспектори з безпеки та якості 
3151 Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 
3152 Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 
32 Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 
321 Фахівці в галузі біології та агрономії 
3211 Лаборанти в галузі біологічних досліджень 
3212 Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та 
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в природно-заповідній справі 

3213 
Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній 
справі 

322 
Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії    
(крім медичних сестер) 

3221 Медичні асистенти 
3222 Гігієністи 
3224 Окулісти та оптики 
3225 Дантисти-асистенти 
3226 Фізіотерапевти та масажисти 
3227 Допоміжний персонал у галузі ветеринарії 
3228 Фармацевти 
3229 Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 
323 Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 
3231 Медичні сестри, що асистують професіоналам 
3232 Помічники професіоналів-акушерів 
324 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
3241 Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 
33 Фахівці в галузі освіти 
331 Фахівці з початкової освіти 
3310 Фахівці з початкової освіти 
332 Фахівці з дошкільного виховання 
3320 Фахівці з дошкільного виховання 
333 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
3330 Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 
334 Інші фахівці в галузі освіти 
3340 Інші фахівці в галузі освіти 
34 Інші фахівці 
341 Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 
Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери  (посередники) із заставних та 
фінансових операцій 

3412 Страхові агенти 
3413 Агенти з торгівлі майном 
3414 Консультанти з подорожей та організатори подорожей 
3415 Технічні та торговельні представники 
3416 Закупники 
3417 Оцінювачі та аукціоністи 
3419 Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 
342 Агенти з комерційного обслуговування та торговельні  брокери 
3421 Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 
3422 Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 
3423 Агенти із зайнятості й трудових контрактів 
3429 Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 
343 Технічні фахівці в галузі управління 
3431 Секретарі адміністративних органів 
3432 Судові секретарі, виконавці та розпорядники 
3433 Бухгалтери та касири-експерти 
3434 Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 
3435 Організатори діловодства 
3435.1 Організатори діловодства (державні установи) 
3435.2 Організатори діловодства (види економічної діяльності) 
3435.3 Організатори діловодства (система судочинства) 
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3436 Помічники керівників 
3436.1 Помічники керівників підприємств, установ та організацій 
3436.2 Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 
3436.3 Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 
3436.9 Інші помічники 
3439 Інші технічні фахівці в галузі управління 
344 Державні інспектори 
3441 Інспектори митної служби 
3442 Інспектори податкової служби 
3443 Інспектори із соціальної допомоги 
3444 Інспектори з ліцензій 
3449 Інші державні інспектори 

345 
Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої 
охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання 

3450 Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 
3451 Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 
3452 Фахівці кримінально-виконавчої служби 
346 Соціальні працівники 
3460 Соціальні працівники 
347 Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва 
3471 Декоратори та комерційні дизайнери 
3472 Радіо-, теле- та інші ведучі 
3473 Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 
3474 Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них  естрадно-циркові артисти 
3475 Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 
3476 Організатори у  сфері культури та мистецтва 
3479 Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 
348 Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 
3480 Допоміжний персонал релігійних організацій,  який не має духовного сану 
349 Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 
3491 Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 
35 Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
351 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
3510 Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 
352 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
3520 Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 
353 Фахівці з виробництва молочних продуктів 
3530 Фахівці з виробництва молочних продуктів 
354 Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
3540 Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 
355 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
3550 Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 
356 Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
3560 Фахівці зі зберігання та переробки зерна 
357 Фахівці з технології харчування 
3570 Фахівці з технології харчування 
359 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
3590 Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 
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Додаток 4 
Перехідна таблиця до Переліку, затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 р. за № 266, 

попередніх переліків та груп професійних кваліфікацій до них 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
01 Освіта Науки про освіту ------ ------ 231 Викладачі 

університетів та вищих 
навчальних закладів  

 Дошкільна освіта Дошкільна освіта  Дошкільна освіта  233 Вчителі початкової 
школи та працівники 
дошкільних навчальних 
закладів та вихователі 

 Початкова освіта Початкова освіта  Початкова освіта  233 Вчителі початкової 
школи та працівники 
дошкільних навчальних 
закладів та вихователі 

 Середня освіта  
(за предметними 
спеціалізаціями) 

Загальна середня освіта  
(за предметними 
спеціалізаціями) 

Загальна середня освіта  
(за предметними 
спеціалізаціями) 

232 Вчителі 
загальноосвітніх 
навчальних закладів 

 Професійна освіта  
(за спеціалізаціями) 

Професійна освіта (за 
профілем); 
Технологічна освіта  

Технологічна освіта; 
Професійна освіта (за 
профілем) 

234 Викладачі 
спеціалізованих та 
професійних  навчальних 
закладів  

 Спеціальна освіта  Корекційна освіта (за 
нозологіями); 
Соціальна педагогіка 

Корекційна освіта (за 
нозологіями); 
Соціальна педагогіка 

234 Викладачі 
спеціалізованих та 
професійних навчальних 
закладів 

 Фізична культура і спорт  Фізичне виховання; Фізичне виховання; 234 Викладачі 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Спорт; 
Здоров’я людини; 
Фітнес та рекреація 

Спорт (за видами); 
Здоров’я людини; 
Фітнес та рекреація 

спеціалізованих та 
професійних навчальних 
закладів 

02 Культура і 
мистецтво 

Аудіовізуальне мистецтво та 
виробництво 

Фотомистецтво; 
Кіно-, телемистецтво  

Фотомистецтво; 
Кіно-, телемистецтво (за 
видами) 

2455 Професіонали в галузі 
кіно, театру та естради  

 Дизайн Дизайн  Дизайн (за видами) 2452.2 Скульптори, 
художники та модельєри  

 Образотворче мистецтво, 
декоративне мистецтво, 
реставрація 

Реставрація творів 
мистецтв; 
Народна художня 
творчість; 
Декоративно-прикладне 
мистецтво; 
Образотворче мистецтво 

Реставрація творів 
мистецтв (за видами); 
Народна художня 
творчість (за видами); 
Декоративно-прикладне 
мистецтво (за видами); 
Образотворче мистецтво 
(за видами) 

2452 Професіонали в галузі 
образотворчого та 
декоративно-прикладного 
мистецтва  

 Хореографія Хореографія Хореографія (за видами) 2454 Професіонали в галузі 
хореографії  

 Музичне мистецтво Музичне мистецтво Музичне мистецтво  
(за видами) 

2453 Професіонали в галузі 
музики 

 Сценічне мистецтво Естрадно-циркове 
мистецтво; 
Театральне мистецтво  

Естрадно-циркове 
мистецтво (за видами); 
Театральне мистецтво (за 
видами) 

2455 Професіонали в галузі 
театру та естради 

 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство 

Музейна справа та 
охорона пам’яток 
культури  

Музейна справа та 
охорона пам’яток 
культури 

2431.2. Архіваріуси та 
зберігачі у музеях  

 Менеджмент    
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
соціокультурної діяльності 

 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 

Документознавство та 
інформаційна діяльність; 
Книгознавство, 
бібліотекознавство і 
бібліографія  

Документознавство та 
інформаційна діяльність; 
Книгознавство, 
бібліотекознавство і 
бібліографія 

2451 Професіонали в галузі 
літератури  
2432 Професіонали у галузі 
бібліотечної справи та 
кінопрограм 
2431.2. Архіваріуси та 
зберігачі у музеях 
2433 Професіонали в галузі 
інформації та 
інформаційного аналізу  

03 Гуманітарні науки Релігієзнавство ------ Релігієзнавство 2460 Професіонали в галузі 
релігії 

 Історія та археологія Історія Історія; 
Етнологія; 
Архівознавство; 
Археологія 

2443.2 Професіонали в 
галузі історії  

 Філософія Філософія Філософія 2443.2 Професіонали в 
галузі філософії  

 Культурологія Культурологія Культурологія (за видами 
діяльності) 

 

 Філологія Філологія  Українська мова і 
література; 
Мова і література (із 
зазначенням іноземної 
мови); 
Прикладна лінгвістика; 
Переклад; 

2444 Професіонали в галузі 
філології, лінгвістики та 
перекладів  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Літературна творчість; 
Фольклористика  

04 Богослов’я Богослов’я ------ Богослов’я (теологія) 2460 Богослов  
05 Соціальні та 
поведінкові науки 

Економіка ------ Економічна теорія; 
Економічна кібернетика; 
Міжнародна економіка; 
Економіка підприємства 
(за видами економічної 
діяльності); 
Управління персоналом 
та економіка праці; 
Прикладна статистика 

2441 Професіонали в галузі 
економіки 
2412  Професіонали в 
галузі праці і зайнятості 

 Політологія Політологія  Політологія (за сферами 
політичної  діяльності) 

2443 Професіонали в галузі 
політології  

 Психологія Психологія; 
Практична психологія  

Психологія; 
Практична психологія (за 
видами) 

2443 Професіонали в галузі 
психології  

 Соціологія Соціологія  Соціологія (за видами 
діяльності) 

2442 Соціологи  

 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії 

Міжнародні відносини; 
Міжнародна інформація; 
Країнознавство 

Міжнародні відносини; 
Міжнародна інформація; 
Країнознавство 

2419 Професіонали у сфері 
інноваційної діяльності 
 

 Міжнародні економічні 
відносини 

Міжнародні економічні 
відносини; 
Міжнародний бізнес  

Міжнародні економічні 
відносини; 
Міжнародний бізнес 

06 Журналістика Журналістика Журналістика; 
Реклама і зв'язки з 
громадськістю (за видами 

Журналістика (за 
видами); 
Реклама; 

2551.2 Редактори та 
журналісти; 
2419 Професіонали у сфері 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
діяльності); 
Видавнича справа та 
редагування 

Зв’язки з громадськістю  ефективності 
господарської діяльності  

07 Управління та 
адміністрування 

Облік і оподаткування Облік і аудит  Оподаткування; 
Облік і аудит 

2411 Професіонали в галузі 
аудиту та бухгалтерського 
обліку  

 Фінанси, банківська справа 
та страхування 

Фінанси і кредит  Фінанси і кредит (за 
спеціалізованими 
програмами); 
Банківська справа  

2413 Професіонали в галузі 
фінансів, банківської 
справи, страхування  

 Менеджмент Менеджмент  Менеджмент організацій 
і адміністрування (за 
видами економічної 
діяльності); 
Менеджмент 
інноваційної діяльності; 
Менеджмент 
природоохоронної 
діяльності; 
Менеджмент 
зовнішньоекономічної 
діяльності 

14 Менеджери (управителі) 
підприємств, установ, 
організацій та їх 
підрозділів. 
Класи з 141 по 149) (за 42 
видами економічної 
діяльності) 

 Публічне управління та 
адміністрування 

Державне управління  Публічне 
адміністрування; 
Управління суспільним 
розвитком; 
Державне управління; 
Регіональне управління; 

2419.3 Професіонали 
державної служби 
1477 Менеджери 
(управителі) з підбору, 
забезпечення та 
використання персоналу; 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Державна служба; 
Державне управління у 
сфері національної 
безпеки; 
Публічна політика і 
управління; 
Місцеве самоврядування; 
Електронне урядування; 
Парламентаризм та 
парламентська діяльність 

1493 Менеджери 
(управителі) з систем 
якості; 
1496 Менеджери 
(управителі) із соціальної 
корпоративної 
відповідальності  

 Маркетинг Маркетинг  Маркетинг  2419.2 Професіонали в 
галузі маркетингу 

 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 

Товарознавство і 
торговельне 
підприємництво 

Товарознавство і 
комерційна діяльність; 
Товарознавство та 
експертиза в митній 
справі; 
Експертиза товарів та 
послуг; 
Управління безпечністю 
та якістю товарів; 
Організація оптової та 
роздрібної торгівлі 

2413.2 Професіонали в 
сфері ефективності 
господарської діяльності, 
біржової справи  

08 Право Право Правознавство  Право (за галузями); 
Правознавство  

242 Професіонали в галузі 
правознавства 
 

 Міжнародне право ------ Міжнародне право  2421.2 Юрист-
міжнародник  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
09 Біологія Біологія Біологія Біологія; 

Мікробіологія; 
Вірусологія; 
Цитологія та гістологія; 
Біохімія; 
Біофізика; 
Зоологія 
Ботаніка; 
Генетика; 
Фізіологія рослин; 
Імунологія; 
Фізіологія людини і 
тварин; 
Лабораторна діагностика 
біологічних систем 

2211 Біологи, ботаніки, 
зоологи та професіонали 
споріднених професій 

10 Природничі науки Екологія Екологія, охорона 
навколишнього 
середовища та 
збалансоване 
природокористування 

Екологія та охорона 
навколишнього 
середовища; 
Прикладна екологія та 
збалансоване 
природокористування (за 
галузями); 
Екологічна безпека; 
Екологічний контроль та 
аудит; 
Радіоекологія; 
Заповідна справа 

2211 Екологи  

 Хімія Хімія  Хімія; 2113 Професіонали в галузі 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Неорганічна хімія; 
Органічна хімія; 
Аналітична хімія; 
Фізична хімія; 
Колоїдна хімія та 
нанохімія; 
Прикладна хімія (за 
напрямами); 
Хімія 
високомолекулярних 
сполук; 
Медична та 
фармацевтична хімія 

хімії 

 Науки про Землю Географія; 
Геологія; 
Гідрометеорологія 

Геологія; 
Гідрогеологія; 
Геофізика; 
Геоінформатика; 
Геологія нафти і газу;  
Геохімія та мінералогія 
Географія; 
Економічна та соціальна 
географія**; 
Географія України; 
Політична географія та 
геополітика; 
Природнича географія; 
Географія рекреації та 
туризму; 

2114 Професіонали в галузі 
геології та споріднених 
професій 
 
 
 
 
 
 
2442 Географи (крім 
фізичної географії) 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Конструктивна географія 
; 
Геоморфологія та 
палеогеографія; 
Метеорологія; 
Океанологія; 
Гідрологія; 
Гідрографія; 
Агрометеорологія; 
Атмосферна геофізика; 
Кліматологія 

 
 
 
 
 
 
 
 
2112 Професіонали в галузі 
метеорології 
2442 Фізичні географи та 
інші професіонали 
споріднених професій  

 Фізика та астрономія Фізика; 
Астрономія 

Фізика (за напрямами); 
Фізика конденсованого 
стану; 
Фізика наносистем; 
Фізика ядра та фізика 
високих енергій; 
Радіофізика і 
електроніка; 
Експериментальна 
ядерна фізика та фізика 
плазми; 
Біофізика; 
Медична фізика 

2111.2 Професіонали в 
галузі фізики та астрономії  

 Прикладна фізика та 
наноматеріали 

Прикладна фізика  Прикладна фізика (за 
галузями використання) 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
11 Математика та 
статистика 

Математика Математика Математика (за 
напрямами); 
Актуарна та фінансова 
математика; 
Математична економіка 
та економетрика 

2121 Професіонали в галузі 
математики  

 Прикладна математика Прикладна математика; 
Інформатика; 
Системний аналіз 

Прикладна математика; 
Комп'ютерна 
математика; 
Математичне та 
комп'ютерне 
моделювання; 
Криптологія; 
Інформатика; 
Прикладна інформатика; 
Соціальна інформатика 

2131 Професіонали в   
галузі обчислень 

 Статистика  ------ Прикладна та теоретична 
статистика 

2122.2 Професіонали-
статистики  

12 Інформаційні 
технології 

Інженерія програмного 
забезпечення 

Програмна інженерія Інформаційні управляючі 
системи та технології (за 
галузями); 
Інформаційні технології 
проектування; 
Системне проектування; 
Системи штучного 
інтелекту; 
Комп'ютерний еколого-
економічний моніторинг; 

2132.2 Розробники 
комп’ютерних програм  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Комп'ютерні системи та 
мережі; 
Системне 
програмування; 
Спеціалізовані 
комп'ютерні системи; 
Програмне забезпечення 
систем; 
Інженерія програмного 
забезпечення 

 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології 

Комп’ютерні науки Інформаційно-
комунікаційні технології 

2131.1 Наукові 
співробітники 
(обчислювальні системи) 

 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія  2131.2 Розробники 
обчислювальних систем  

 Системний аналіз  Системний аналіз і 
управління; 
Системи і методи 
прийняття рішень 

2139.2 Професіонали в 
інших галузях обчислень  

 Кібербезпека ------ Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем; 
Безпека державних 
інформаційних ресурсів; 
Системи технічного 
захисту інформації, 
автоматизація її обробки; 
Управління 
інформаційною 

2414 Професіонали в галузі 
інформаційної безпеки  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
безпекою; 
Адміністративний 
менеджмент у сфері 
захисту інформації 

13 Механічна інженерія Прикладна механіка Механіка; 
Прикладна механіка  

Теоретична та прикладна 
механіка; 
Механіка суцільних 
середовищ; 
Комп'ютерна механіка 

2145 Інженери в галузі 
інженерної механіки  

 Матеріалознавство Інженерна механіка Прикладне 
матеріалознавство; 
Фізичне 
матеріалознавство 

Інженери в галузі 
інженерної механіки 

 Галузеве машинобудування Машинобудування  Підйомно-транспортні 
системи і логістика; 
Триботехніка; 
Технології 
машинобудування; 
Обладнання та технології 
ливарного виробництва; 
Обладнання та технології 
пластичного формування 
конструкцій 
машинобудування; 
Обробка металів за 
спецтехнологіями; 
Гідравлічні машини, 
гідроприводи та 

2145 Інженери в галузі 
інженерної механіки 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
гідропневмоавтоматика; 
Машини і технології 
пакування; 
Машини і 
ресурсозберігаючі 
технології переробки 
упаковки; 
Динаміка і міцність 
машин; 
Прикладна 
гідроаеромеханіка і 
механотроніка; 
Роботомеханічні системи 
та комплекси; 
Металорізальні верстати 
та системи; 
Інструментальне 
виробництво; 
Обладнання лісового 
комплексу; 
Двигуни внутрішнього 
згорання; 
Колісні та гусеничні 
транспортні засоби; 
Прецизійні машини; 
Обладнання електронної 
промисловості; 
Підйомно-транспортні, 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
дорожні, будівельні, 
меліоративні машини і 
обладнання; 
Гірничі машини та 
комплекси; 
Машини і механізми 
нафтогазових промислів; 
Металургійне 
обладнання; 
Машини та обладнання 
сільськогосподарського 
виробництва; 
Обладнання переробних і 
харчових виробництв; 
Обладнання 
фармацевтичних та 
біотехнологічних 
виробництв; 
Обладнання хімічних 
виробництв і 
підприємств будівельних 
матеріалів; 
Обладнання легкої 
промисловості та 
побутового 
обслуговування; 
Поліграфічні машини та 
автоматизовані 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
комплекси; 
Рейкові транспортні 
машини та механізми; 
Підйомно-транспортні 
машини і механізми 
морських та річкових 
портів; 
Локомотивобудування; 
Вагонобудування; 
Технології та 
устаткування 
зварювання; 
Зварювальні установки; 
Відновлення та 
підвищення 
зносостійкості деталей і 
конструкцій 

 Авіаційна та ракетно-
космічна техніка 

Авіа- та ракетобудування Літаки і вертольоти; 
Ракетні та космічні 
комплекси; 
Обладнання повітряних 
суден; 
Технології виробництва 
літальних апаратів; 
Випробування та 
сертифікація літальних 
апаратів; 
Проектування та 

Інженери в галузі 
інженерної механіки 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
виробництво конструкцій 
із композиційних 
матеріалів; 
Ракетні двигуни та 
енергетичні установки; 
Авіаційні двигуни та 
енергетичні установки; 
Технології виробництва 
авіаційних двигунів та 
енергетичних установок; 
Комплекси 
пілотажнонавігаційного 
обладнання; 
Системи керування 
літальними апаратами та 
комплексами 

 Суднобудування Суднобудування та 
океанотехніка 

Кораблі та 
океанотехніка; 
Суднокорпусобудування; 
Суднові енергетичні 
установки та 
устаткування; 
Системи 
електроенергетики і 
автоматизації суден; 
Системотехніка об'єктів 
морської 
інфраструктури; 

2145 Інженери в галузі 
інженерної механіки 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Суднові машини та 
механізми 

 Металургія Металургія та 
матеріалознавство 

Металургія чорних 
металів; 
Металургія кольорових 
металів; 
Порошкова металургія; 
Обробка металів тиском; 
Спеціальна металургія; 
Промислова 
теплотехніка; 
Ливарне виробництво 
чорних та кольорових 
металів і сплавів; 
Литво (за видами); 
Композиційні та 
порошкові матеріали, 
покриття; 
Металознавство; 
Термічна обробка 
металів 

2147.2 Інженери-металурги  

14 Електрична 
інженерія 

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

Електротехніка та 
електротехнології; 
Електромеханіка  

Електричні системи і 
мережі; 
Електротехнічні системи 
електроспоживання (за 
видами); 
Техніка та електрофізика 
високих напруг; 

2143 Професіонали в галузі 
електротехніки  



39 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Світлотехніка і джерела 
світла; 
Системи управління 
виробництвом і 
розподілом 
електроенергії; 
Нетрадиційні та 
відновлювані джерела 
енергії; 
Енергетичний 
менеджмент; 
Електричні машини і 
апарати; 
Електричні системи і 
комплекси транспортних 
засобів; 
Електричний транспорт; 
Електромеханічні 
системи автоматизації та 
електропривод 
Електромеханічні 
системи геотехнічних 
виробництв; 
Електропобутова техніка; 
Електромеханічне 
обладнання енергоємних 
виробництв 

 Енергетичне Енергомашинобудування Турбіни; 2143 Професіонали в галузі 



40 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
машинобудування Холодильні машини і 

установки; 
Кріогенна техніка і 
технології; 
Компресори, 
пневмоагрегати та 
вакуумна техніка; 
Газотурбінні установки і 
компресорні станції; 
Електричні станції 

електротехніки 

 Атомна енергетика Атомна енергетика Атомна енергетика; 
Технології теплоносіїв та 
поводження з 
радіоактивними 
відходами на атомних 
електростанціях 

2143 Професіонали в галузі 
електротехніки 

 Теплоенергетика Теплоенергетика Теплоенергетика; 
Теплофізика; 
Теплові електричні 
станції; 
Технології теплоносіїв та 
палива на теплових 
електростанціях; 
Енергетичний 
менеджмент 

2143 Професіонали в галузі 
електротехніки 

 Гідроенергетика Гідроенергетика Гідроенергетика 2143 Професіонали в галузі 
електротехніки 

15 Автоматизація та Автоматизація та Автоматизація та Комп'ютеризовані 2144 Професіонали в галузі 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
приладобудування комп’ютерно-інтегровані 

технології 
комп’ютерно-інтегровані 
технології; 
Системна інженерія 

системи управління та 
автоматика; 
Комп'ютеризовані та 
робототехнічні системи; 
Комп'ютерні системи 
управління рухомими 
об'єктами (за видами 
транспорту); 
Автоматизоване 
управління 
технологічними 
процесами; 
Комп'ютерноінтегровані 
технологічні процеси і 
виробництва; 
Автоматика та 
автоматизація на 
транспорті (за видами 
транспорту) 

електроніки  

 Метрологія та 
інформаційно-вимірювальна 
техніка 

Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальні технології 

Метрологія та 
вимірювальна техніка; 
Інформаційні 
вимірювальні системи; 
Метрологічне 
забезпечення 
випробувань та якості 
продукції; 
Технології 

2144 Професіонали в галузі 
електроніки  



42 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
приладобудування; 
Прилади і системи точної 
механіки; 
Прилади і системи 
орієнтації та навігації; 
Прилади і системи 
екологічного 
моніторингу; 
Прилади і системи 
неруйнівного контролю; 
Інформаційні технології 
в приладобудуванні; 
Медичні прилади і 
системи; 
Оптичні прилади і 
системи; 
Лазерна і оптоелектронна 
техніка; 
Фотоніка та 
оптоінформатика; 
Оптичні технології і 
матеріали; 
Оптико-електронне 
приладобудування 

 Мікро- та наносистемна 
техніка 

Мікро- та наноелектроніка Мікро- та 
наноелектронні прилади і 
пристрої;  
Мікроелектронні 

2144 Професіонали в галузі 
електроніки  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
інформаційні системи 

16 Хімічна та 
біоінженерія 

Хімічні технології та 
інженерія 

Хімічна технологія Хімічні технології 
неорганічних речовин; 
Хімічні технології 
органічних речовин; 
Технічна електрохімія; 
Хімічні технології 
тугоплавких неметалевих 
і силікатних матеріалів; 
Хімічні технології 
палива та вуглецевих 
матеріалів; 
Природоохоронні хімічні 
технології; 
Хімічні технології 
переробки полімерних та 
композиційних 
матеріалів; 
Хімічні технології 
високомолекулярних 
сполук; 
Хімічні технології 
рідкісних розсіяних 
елементів та матеріалів 
на їх основі; 
Хімічні технології 
переробки деревини та 
рослинної сировини; 

2146 Професіонали в галузі 
хімічних технологій  



44 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Хімічні технології 
харчових добавок та 
косметичних засобів; 
Технології обробки 
шкіри та хутра; 
Хімічні технології 
альтернативних 
енергоресурсів; 
Хімічні технології 
волокон; 
Текстильна хімія і 
опоряджувальні 
виробництва; 
Хімічне 
матеріалознавство; 
Ядерна інженерія 
хімічних технологій; 
Процеси і обладнання 
хімічних виробництв; 
Комп'ютерна хімічна 
інженерія 

 Біотехнології та 
біоінженерія 

Біотехнологія  Промислова 
біотехнологія; 
Молекулярна 
біотехнологія; 
Фармацевтична 
біотехнологія; 
Агробіотехнологія; 

2149 Професіонали в інших 
галузях інженерної справи  



45 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Екологічна біотехнологія 
та біоенергетика; 
Біотехніка та біосумісні 
матеріали; 
Біомеханіка 

 Біомедична інженерія Біомедична інженерія Біомедична інженерія; 
Інформаційні технології 
в біомедицині; 

2149 Професіонали в інших 
галузях інженерної справи 

17 Електроніка та 
телекомунікації 

Електроніка Електронні пристрої та 
системи; 
Акустотехніка 

Фізична та біомедична 
електроніка; 
Електронні прилади та 
пристрої; 
Електронні системи; 
Акустичні засоби та 
системи; 
Аудіо-, відео- та 
кінотехніка; 
Медичні акустичні та 
біоакустичні прилади і 
апарати 

2144 Професіонали в галузі 
електроніки  

 Телекомунікації та 
радіотехніка 

Радіотехніка; 
Радіоелектронні апарати; 
Телекомунікації; 
Мережі та системи 
поштового зв'язку 

Радіотехніка; 
Апаратура радіозв'язку, 
радіомовлення і 
телебачення; 
Радіоелектронні 
пристрої, системи та 
комплекси; 
Радіоелектронні апарати 

2144 Професіонали в галузі 
телекомунікацій  



46 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
та засоби; 
Автоматизовані 
комплекси 
радіоелектронних 
виробництв; 
Інтелектуальні технології 
мікросистемної 
радіоелектронної 
техніки; 
Інформаційні мережі 
зв'язку; 
Телекомунікаційні 
системи та мережі; 
Технології та засоби 
телекомунікацій; 
Обладнання та технології 
поштового зв'язку; 
Автоматизовані системи 
управління та контролю 
поштового зв'язку 

 Авіоніка Авіоніка Авіоніка  2149 Професіонали в інших 
галузях інженерної справи  

18 Виробництво та 
технології 

Харчові технології Харчові технології та 
інженерія 

Технології зберігання і 
переробки зерна; 
Технології жирів і 
жирозамінників; 
Технології хліба, 
кондитерських, 

2149.2 Інженери (інші 
галузі інженерної справи) 



47 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
макаронних виробів та 
харчо концентратів; 
Технології зберігання, 
консервування та 
переробки м'яса; 
Технології зберігання та 
переробки водних 
біоресурсів; 
Технології продуктів 
бродіння і виноробства; 
Технології зберігання, 
консервування та 
переробки плодів і 
овочів; 
Технології зберігання, 
консервування та 
переробки молока; 
Технології харчових 
продуктів оздоровчого та 
профілактичного 
призначення; 
Технології питної води та 
водопідготовки харчових 
виробництв; 
Технології цукру та 
полісахаридів; 
Технології харчування 

 Технології легкої Технологія та дизайн Технології та дизайн 2149 Інженери в інших 



48 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
промисловості текстильних матеріалів; 

Технологія виробів легкої 
промисловості 

трикотажу; 
Технології та дизайн 
тканин; 
Прядіння натуральних і 
хімічних волокон; 
Технології нетканих 
текстильних матеріалів; 
Експертиза текстильних 
матеріалів та виробів; 
Технології первинної 
обробки, стандартизація і 
сертифікація сировини та 
виробів легкої 
промисловості; 
Конструювання та 
технології швейних 
виробів; 
Проектування взуття та 
галантерейних виробів; 
Моделювання, 
конструювання та 
художнє оздоблення 
виробів легкої 
промисловості 

галузях інженерної справи 

 Технології захисту 
навколишнього середовища 

   

 Гірництво Гірництво; 
Торфова справа; 

Розробка родовищ та 
видобування корисних 

2147 Гірничі інженери  



49 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Переробка корисних 
копалин 

копалин (за способом 
видобування); 
Шахтне і підземне 
будівництво; 
Буріння свердловин; 
Маркшейдерська справа; 
Безпека гірничого 
виробництва; 
Видобування і переробка 
торфу; 
Обладнання 
торфопідприємств і 
торфобрикетних заводів; 
Збагачення корисних 
копалин; 
Обробка природних 
матеріалів 

 Нафтогазова інженерія та 
технології 

Нафтогазова справа Видобування нафти і 
газу; 
Газонафтопроводи та 
газонафтосховища; 
Обладнання нафтових і 
газових промислів 

 Видавництво та поліграфія Видавничо-поліграфічна 
справа 

Технології друкованих 
видань; 
Технології електронних 
мультимедійних видань; 
Комп'ютерні технології 

2149 Інженери в інших 
галузях інженерної справи  



50 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
та системи видавничо-
поліграфічних 
виробництв; 
Матеріали видавничо-
поліграфічних 
виробництв; 
Технології розробки, 
виготовлення та 
оформлення паковань 

19 Архітектура та 
будівництво 

Архітектура та 
містобудування 

Архітектура; 
Гідротехніка (водні 
ресурси) 

Міське будівництво та 
господарство; 
Архітектура будівель і 
споруд; 
Містобудування; 
Дизайн архітектурного 
середовища; 
Реставрація пам'яток 
архітектури та 
містобудування і 
реконструкція об'єктів 
архітектури 

2141.2 Архітектори та 
планувальник міст  

 Будівництво та цивільна 
інженерія 

Будівництво  Промислове і цивільне 
будівництво; 
Гідротехнічне 
будівництво; 
Технології будівельних 
конструкцій, виробів і 
матеріалів; 

2142 Професіонали в галузі 
цивільного будівництва  



51 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Автомобільні дороги і 
аеродроми; 
Мости і транспортні 
тунелі; 
Теплогазопостачання і 
вентиляція; 
Гідромеліорація; 
Водогосподарське та 
природоохоронне 
будівництво; 
Гідротехніка; 
Водопостачання та 
водовідведення 

 Геодезія та землеустрій Геодезія, картографія та 
землеустрій 

Геодезія; 
Картографія; 
Землеустрій та кадастр; 
Оцінка землі та 
нерухомого майна; 
Геоінформаційні системи 
і технології 

2148.2 Картографи та 
топографи  

20 Аграрні науки та 
продовольство 

Агрономія Агрономія  Агрономія; 
Агрохімія і 
ґрунтознавство; 
Експертна оцінка 
ґрунтів; 
Селекція і генетика 
сільськогосподарських 
культур; 

2213 Професіонали в 
агрономії  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Технології закритого 
ґрунту; 
Насінництво та 
насіннєзнавство; 
Технології зберігання та 
доробки продукції 
рослинництва 

 Захист і карантин рослин Захист рослин  Захист рослин; 
Карантин рослин 

2213 Професіонали в 
агрономії 

 Садівництво та 
виноградарство 

------ Плодоовочівництво і 
виноградарство 

2213 Професіонали в 
агрономії 

 Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва 

Технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва; 
Годівля тварин і 
технології кормів; 
Розведення та селекція 
тварин; 
Птахівництво; 
Конярство та 
кіннозаводство; 
Бджільництво 

2213 Професіонали в 
зооінженерії  

 Лісове господарство Лісове і садово-паркове 
господарство 

Промислове 
звірівництво; 
Мисливське 
господарство; 
Технології лісосічних і 
лісоскладських робіт 

2213 Професіонали в 
зооінженерії 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
 Садово-паркове 

господарство 
Садово-паркове 
господарство 

 Водні біоресурси та 
аквакультура 

Водні біоресурси та 
аквакультура; 
Рибальство  

Водні біоресурси; 
Аквакультура; 
Охорона, відтворення та 
раціональне 
використання гідро 
біоресурсів; 
Промислове рибальство 

2213 Професіонали у 
водному господарстві та 
меліорації  

 Агроінженерія Енергетика та 
електротехнічні системи в 
агропромисловому 
комплексі;  
Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислового 
виробництва 

Електротехнічні системи 
та технології в 
агропромисловому 
виробництві; 
Електрифікація та 
автоматизація сільського 
господарства; 
Енергетичний 
менеджмент та аудит в 
агропромисловому 
виробництві; 
Процеси, машини та 
обладнання 
агропромислових 
підприємств; 
Транспортні технології 
та засоби в 
агропромисловому 
комплексі; 

2143 Професіонали в галузі 
електротехніки;  
2149 Інженери в інших 
галузях інженерної справи  
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
Механізація сільського 
господарства 

21 Ветеринарна 
медицина 

Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина Ветеринарна медицина 
(за видами) 

2223.2 Ветеринари 

 Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза 

------ Ветеринарно-санітарна 
експертиза, якість та 
безпека продукції 
тваринництва; 
Ветеринарна гігієна та 
санітарія; 
Ветеринарна фармація; 
Лабораторна діагностика 
хвороб тварин; 
Ветеринарна 
біотехнологія 

22 Охорона здоров’я Стоматологія ------ Стоматологія 2222.2 Стоматологи  
 Медицина ------ Лікувальна справа; 

Педіатрія; 
Медико-профілактична 
справа; 
Медична психологія 

2221.2 Лікарі  

 Медсестринство Сестринська справа ------ 2230 Професіонали в галузі 
сестринської справи та 
акушерства  

 Технології медичної 
діагностики та лікування 

Лабораторна діагностика  ------ 2229 Інші професіонали в 
галузі охорони здоров’я  

 Медична та психологічна 
реабілітація 

------ ------ 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
 Фізична реабілітація ------ Фізична реабілітація 
 Фармація Фармація  Фармація; 

Клінічна фармація;  
Технології 
фармацевтичних 
препаратів; 
Технології 
парфумернокосметичних 
засобів 

2224.2 Провізори  

23 Соціальна робота Соціальна робота Соціальна робота  Соціальна робота  2446 Професіонали в галузі 
соціального захисту 
населення  

 Соціальне забезпечення Соціальна допомога  Соціальна допомога  

24 Сфера 
обслуговування 

Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна 
справа  

Готельно-ресторанна 
справа  

2482 Професіонали в галузі 
готельної та ресторанної 
справи  

 Туризм ------ Курортна справа; 
Туризмознавство (за 
видами) 

2481 Професіонали в галузі 
туризму 

25 Воєнні науки, 
національна безпека, 
безпека державного 
кордону 

Державна безпека ------ ------ За номенклатурою 
окремого розділу 
Класифікатора професій 
«0»  (не розроблено) 

 Безпека державного кордону ------ ------ 
 Військове управління (за 

видами збройних сил) 
------ ------ 

 Забезпечення військ (сил) ------ ------ 
 Озброєння та військова 

техніка 
------ ------ 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
26 Цивільна безпека Пожежна безпека Пожежна безпека  Пожежна безпека; 

Управління пожежною 
безпекою 

 Цивільна безпека Цивільний захист  Цивільний захист; 
Управління у сфері 
цивільного захисту; 
Охорона праці (за 
галузями) 

 Правоохоронна діяльність ------ Правоохоронна 
діяльність 

2423 Професіонали в галузі 
правоохоронної діяльності  

27 Транспорт Річковий та морський 
транспорт 

Морський та річковий 
транспорт 

Судноводіння; 
Експлуатація суднових 
енергетичних установок; 
Технічна експлуатація 
суден і суднового 
обладнання; 
Експлуатація суднового 
електрообладнання і 
засобів автоматики; 
Технології робіт і 
технологічне обладнання 
морських та річкових 
портів; 
Навігація і управління 
морськими суднами 

2419 Професіонали в інших 
галузях інженерної справи  

 Авіаційний транспорт Аеронавігація; 
Обслуговування 
повітряних суден  

Організація авіаційних 
робіт і послуг; 
Організація і 



57 

Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
регулювання дорожнього 
руху; 
Льотна експлуатація 
повітряних суден; 
Обслуговування 
повітряного руху; 
Системи 
аеронавігаційного 
обслуговування; 
Технічне обслуговування 
та ремонт повітряних 
суден і авіадвигунів; 
Відновлення повітряних 
суден та авіадвигунів; 
Технології робіт та 
технологічне обладнання 
аеропортів 

 Залізничний транспорт Залізничний транспорт  Локомотиви та 
локомотивне 
господарство; 
Вагони та вагонне 
господарство; 
Системи керування 
рухом поїздів; 
Автоматизовані системи 
технологічного зв'язку; 
Інтероперабельність і 
безпека на залізничному 
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Галузь знань Спеціальність  
за новим переліком 

Напрям підготовки 
бакалавра 

Спеціальність за 
попереднім переліком 

Групи професійних 
кваліфікацій за ДК 003 

«Класифікатор професій» 
(для магістрів) 

1 2 3 4 5 
транспорті; 
Залізничні споруди та 
колійне господарство 

 Автомобільний транспорт Автомобільний транспорт  Автомобілі та 
автомобільне 
господарство  

 Транспортні технології (за 
видами) 

------ Транспортні системи (за 
видами транспорту); 
Організація перевезень і 
управління на транспорті 
(за видами транспорту) 

  



59 

Додаток 5 

 Співвідношення галузей знань та спеціальностей за освітніми рівнями із підходящими для них  
професіями (професійними назвами робіт, посадами)8 

 

Галузь знань Спеціальність Назви професій (професійних назв робіт, посад) відповідно до Національного 
класифікатора України ДК:003 «Класифікатор професій» (КП) за освітніми чи 
освітньо-науковими рівнями 
Бакалавр Магістр Примітка 

1 2 3 4 5 
01. Освіта/Педагогіка 011 Освітні, 

педагогічні науки 
3340. Лаборант (освіта) 
3340. Лаборант (вища* 
освіта) 
 
 

2351.1 Молодший науковий 
співробітник (методи 
навчання) 
2359.1. Молодший науковий 
співробітник    (в інших 
галузях навчання) 
2359.1. Молодший науковий 
співробітник (валеологія) 
 

Тут і далі визначалися 
«первинні» посади, тобто 
позиції, які не 
потребували/частково 
потребували наявності 
профільного трудового 
стажу відповідно до 
розділу «Кваліфікаційні 
вимоги»  кваліфікаційної 
характеристики чи 
посадової інструкції на цю 
посаду 

012 Дошкільна освіта 3340. Вихователь 
3340. Асистент вихователя 
соціального по роботі з 
дітьми з інвалідністю 
 3439. Асистент вчителя з 
дошкільного виховання* 

2332. Вихователь дошкільного  
закладу освіти 
2332. Методист з дошкільного 
виховання 
2351.2. Вихователь-методист 
2340. Вихователь соціальний 

 

                                                           
8 Аналітична записка «Методологічні підходи до оцінки кадрових потреб у фахівцях із вищою освітою зі спеціальностей. – URL: https://iea.gov.ua/wp-
content/uploads/2020/06/2-na_sajt_AZ_Melnik_SV_Metodolog_pidh_otsinki_kadr_potr_fah_VO-final.pdf 
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3320. Вчитель з 
дошкільного виховання  
 

по роботі з дітьми з 
інвалідністю 
 

013 Початкова освіта 3439. Асистент вчителя  з 
початкової освіти* 
 

2331. Вчитель початкових 
класів закладу загальної 
середньої освіти 

 

014 Середня освіта (за 
предметними 
спеціальностями) 

3340. Викладач – стажист 
3340. Асистент вчителя 
3439. Асистент фахівця з 
позашкільної освіти* 
3310. Культорганізатор 
дитячих закладів 
позашкільної освіти 
3430. Фахівець у галузі 
позашкільної освіти* 
Асистент т’ютора (за 
видами, формами та 
складниками освіти)** 
 

2320. Вчитель закладу 
загальної середньої освіти 
2359.2. Педагог-валеолог 
2359.2. Педагог-організатор 
Т’ютор (за видами, формами 
та складниками освіти)** 
2351.2. Методист закладу 
загальної середньої освіти* 
2351.2. Консультант з питань 
здорового способу життя 

 

015 Професійна освіта 
(за спеціалізаціями) 

3340. Педагог 
професійного навчання 
3340. Майстер 
виробничого навчання 
3340. Технолог-наставник 
3340. Інструктор 
культурно-просвітнього 
закладу освіти 
3340. Вихователь 
гуртожитку 
3340. Вихователь 
професійного 
(професійно-технічного) 
закладу освіти 

2310.2. Викладач закладу 
вищої освіти 
2310.2 Асистент викладача 
закладу вищої освіти 
2351.2. Методист закладу 
вищої освіти* 
2359.2. Андрагог 
Т’ютор (за видами, формами 
та складниками освіти)** 
Викладач закладу фахової 
передвищої освіти** 
2320. Викладач закладу 
професійної (професійно-
технічної) освіти 
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016 Спеціальна освіта 3340. Асистент педагога-
валеолога 
 3330.Асистент вчителя з 
корекційної освіти 
3340. Асистент вчителя-
дефектолога 
3330. Асистент вчителя-
логопеда 
3330. Асистент вчителя-
реабілітолога 
3330. Асистент викладача 
із соціальної педагогіки 
3340. Викладач 
мистецької школи (за 
видами навчальних 
дисциплін) 
 
 

2340. Викладач із соціальної 
педагогіки 
2340. Вчитель з корекційної 
освіти 
2340. Вчитель-дефектолог 
2340. Вчитель-логопед 
2340. Педагог соціальний 
2340. Перекладач-дактилолог 
закладів освіти 
2320. Викладач театральних 
дисциплін 
2320. Викладач 
хореографічних дисциплін 
2320. Викладач хорових 
дисциплін. 
2320. Викладач-
інструменталіст (народних, 
духових, спеціальних 
інструментів) 

 

017 Фізична культура 
і спорт 

3475. Інструктор з 
фізкультури 
3475. Інструктор-методист 
з фізичної культури та 
спорту 
3475. Інструктор-методист 
спортивної школи 
3475. Інструктор-методист 
тренажерного комплексу 
(залу) 
3475. Спортсмен-
інструктор 

2359.2. Керівник секції 
спортивного напряму 
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3475. Спортсмен-
професіонал з виду спорту 
3475. Тренер-викладач з 
виду спорту 
3475. Фітнес-тренер 

02. Культура і мистецтво 021 Аудіовізуальне 
мистецтво та 
виробництво 

3131. Асистент 
кінорежисера анімаційних 
(мультиплікаційних) 
фільмів 
3131. Фотохудожник 
3131. Асистент 
звукооформлювача 
3131. Асистент 
звукорежисера  
3131. Асистент 
кінооператора 
3131. Асистент 
кінорежисера 
3131. Кінооператор 
3131. Монтажер  
3131. Оператор 
відеозапису  
3131. Оператор 
звукозапису 

2455.2. Звукорежисер 
2455.2. Художник-
постановник 
2455.2. Кінознавець 
2455.1. Мистецтвознавець 
(кіномистецтво) 

Визначені професії 
(посади, професійні назви 
роботи) закріплювалися 
виключно за однією 
спеціальністю, тобто були 
неповторюваними та не 
носили наскрізний (між 
галузями знань) характер 

022 Дизайн 3471. Дизайнер-
виконавець графічних 
робіт 
3471. Дизайнер-
виконавець інтер'єру 
3471. Дизайнер-
виконавець меблів 
3471. Дизайнер-
виконавець пакування  

2452.1. Дизайнер-дослідник 
2452.2. Дизайнер 
мультимедійних об’єктів 
2452.2. Дизайнер графічних 
робіт 
2452.2. Дизайнер інтер’єру 

 



63 

3471. Дизайнер-
виконавець промислових 
виробів та об'єктів  
3471. Дизайнер-
виконавець тканини 

023 Образотворче 
мистецтво, декоративне 
мистецтво, реставрація 

3471. Колорист 
(художник) 
3471. Асистент 
художника-реставратора 
3471.  Художник-
оформлювач 
театралізованих вистав
  
3471. Художник-
виконавець  
3471. Художник-костюмер
  
3471. Мозаїст 
монументально-
декоративного живопису 
3471. Скульптор-
виконавець 

2452.2. Художник  
2452.2. Художник-реставратор 
2452.2. Художник народних 
художніх промислів  

 

024 Хореографія 3479. Артист (оркестру, 
хору, ансамблю, естради 
та ін.) 
  

2454.1. Мистецтвознавець 
(хореографія) 
2454.2. Артист балету (соліст) 
2454.2. Артист 
(танцювального ансамблю, 
танцювального та хорового 
колективу, ансамблю пісні й 
танцю та ін.) 

 

025 Музичне 
мистецтво 

3447. Артист естрадно-
спортивного, ілюзійного 
та інших оригінальних 

2453.2. Музичний 
оформлювач 
2453.2. Редактор музичний 
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естрадних жанрів 
3447. Співак (у сквері, 
переході, на вулиці, 
майдані) 

2453.2. Репетитор з вокалу 
2453.2. Концертмейстер 
2453.2. Хормейстер 
2453.2. Керівник оркестру 
(ансамблю) духових 
інструментів 
2453.2. Акомпаніатор 
2453.2. Артист ансамблю 
(пісні й танцю, вокально-
інструментального, 
вокального, естрадно-
інструментального, хорового, 
народних інструментів та ін.) 
2453.2. Аранжувальник 
2453.2. Артист-соліст-органіст 
2453.2. Асистент артиста-
соліста-органіста 
2453.2. Артист-тамбурмажор 

026 Сценічне 
мистецтво 

3439. Асистент 
художника-
постановника* 
3439. Асистент режисера 
театралізованих заходів 
та свят* 

2455.2. Актор (артист) театру, 
кіно та ін. 
2455.2. Художник-
постановник 
2455.2. Режисер 
театралізованих заходів та 
свят 

 

027 Музеєзнавство, 
пам’яткознавство 

3498. Фахівець з музейної 
справи* 
3498. Фахівець з народної 
художньої творчості* 
 

2431.1. Молодший науковий 
співробітник (музеєзнавство)  
2431.2. Експерт з 
комплектування музейного та 
виставочного фонду 
2431.2. Зберігач експонатів 
2431.2. Зберігач фондів 

 

028 Менеджмент 3439. Асистент 1499. Менеджер  у  
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соціокультурної 
діяльності 

менеджера  у 
соціокультурній 
діяльності* 

соціокультурній діяльності* 

029 Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа 

3498. Фахівець з 
бібліотечної справи 
3439. Фахівець з 
видавничо-поліграфічної 
справи 
3119. Технік з підготовки 
технічної документації ІІ 
категорії 
3435.2. Організатор 
діловодства (види 
економічної діяльності) 
3439. Асистент 
архівіста*  

2432.1. Документознавець 
2432.2. Бібліограф 
2432.2. Бібліотекар 
2310.2. Архівіст 

 

03. Гуманітарні науки 031 Релігієзнавство 3439. Асистент фахівця з 
релігієзнавства* 

2443.1. Молодший науковий 
співробітник (філософія)  
2443.2.Фахівець з 
релігієзнавства 

 

032 Історія та археологія 3439. Асистент історика* 
3439. Асистент 
консультанта з питань 
історії* 
3439. Асистент етнолога* 
3439. Асистент 
археолога* 
3439. Асистент 
археографа* 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (історія)  
2443.2. Історик 
2443.1. Консультант з питань 
історії 
2442.2. Етнолог  
2442.2. Археолог 
2442.2.Археограф 
2442.1. Антрополог 

 

033 Філософія 3439. Асистент філософа* 2443.1. Молодший науковий 
співробітник (філософія)  
2443.2 Філософ  

 

034 Культурологія 3310. Культорганізатор 2359.2. Організатор  
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дитячих позашкільних 
закладів  

позакласної та позашкільної 
виховної роботи з дітьми 
2455.2. Методист культурно-
освітнього закладу 

035 Філологія 3439. Асистент 
літературознавця* 
3439. Асистент 
літературного 
співробітника* 
3439. Асистент лінгвіста* 
3439. Асистент 
перекладача* 
3439. Асистент філолога* 
3340. Фахівець з 
фольклористики 

2451.1. Молодший науковий 
співробітник (філологія)  
 2451.1. Літературознавець 
2444.1  Філолог-дослідник 
2451.2. Літературний 
співробітник 
2444.1. Фольклорист 
2444.2. Професіонал з 
фольклористики 
2444.2. Лінгвіст 
2444.1. Перекладач 
2444.2. Філолог 
2444.2. Гід-перекладач  

 

04. Богослов`я 041. Богослов`я 3340. Катехит 
3340. Асистент богослова 

2310.2 Богослов  

05. Соціальні та 
поведінкові науки 

051. Економіка 3439. Асистент 
економіста* 
3439. Асистент 
економіста з праці* 
3423. Інспектор з кадрів  
3423. Організатор з 
персоналу  
3423. Фахівець з найму 
робочої сили 
 
 

2441.1. Молодший науковий 
співробітник (економіка)  
2441.2. Економіст 
2441.2. Економічний радник 
2441.2. Економіст з 
планування 
2412.2. Економіст з праці 
2412.2. Експерт з регулювання 
соціально-трудових відносин 
2412.2. Експерт з умов праці 
2412.2. Аналітик у сфері 
професійної зайнятості 
2412.2. Аналітик з інвестицій 
1477.1. Менеджер 
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(управитель) з персоналу  
2441.1. Оглядач з економічних 
питань 2412.2. Фахівець з 
питань зайнятості (хедхантер) 

052. Політологія 3439. Асистент 
політолога* 

2441.1. Молодший науковий 
співробітник (політологія)  
2441.2. Політолог 

 

053. Психологія 3439. Асистент 
психолога*  
3439. Асистент психолога 
практичного* 

2445.1. Молодший науковий 
співробітник (психологія)  
2445.2. Психолог  
2445.2. Психолог практичний 

 

054. Соціологія 3439. Асистент соціолога* 
3439. Асистент соціолога 
з ефективності 
покарання 
правопорушників* 
3439. Асистент соціолога-
кримінолога* 
3439. Фахівець з 
інтерв'ювання 

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (соціодогія)  
2442.2. Соціолог 
2442.2. Соціолог з 
ефективності покарання 
правопорушників 
2442.2. Соціолог-кримінолог 
2442.2. Фахівець з 
урегулювання конфліктів та 
медіації у соціально-
політичній сфері 

 

06. Журналістика 061. Журналістика 3431. Відповідальний 
секретар редакції 
3131. Фотокореспондент  
3439. Асистент 
журналіста 
 

2451.2. Журналіст 
2451.2. Ведучий програми  
2451.2. Випусковий 
2451.2. Журналіст 
мультимедійних видань 
засобів масової інформації 
2451.2.  
Інокореспондент  
2451.2. Коментатор  
2451.2. Кореспондент 

 

07. Управління та 071. Облік і 3433. Бухгалтер 2411.2. Аудитор  
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адміністрування оподаткування 3439. Асистент аудитора* 2411.2. Бухгалтер 2411.2. 
Консультант з податків і 
зборів 

072. Фінанси, банківська 
справа та страхування 

3411. Фахівець з 
управління активами 
3439. Асистент аналітика 
з інвестицій* 
3411. Фахівець з 
депозитарної діяльності 
3411. Фахівець з ведення 
реєстру власників іменних 
цінних паперів 
 

2419.2. Відповідальний 
працівник банку (філіалу 
(філії) банку, іншої фінансової 
установи) 
2441.2. Аналітик з інвестицій 
2413.2. Професіонал-
організатор торгівлі на ринку 
цінних паперів 
1461. Менеджер (управитель) 
із грошового посередництва  
1462.Менеджер (управитель) 
із фінансового лізингу  
1463. Менеджер (управитель) 
із надання кредитів  
1465. Менеджер (управитель) 
із страхування  
1466. Менеджер (управитель) 
із пенсійного недержавного 
страхування  
1467. Менеджер (управитель) 
із допоміжної діяльності у 
сфері фінансів  
1468. Менеджер (управитель) 
із допоміжної діяльності у 
сфері страхування  
1469. Менеджер (управитель) 
із фінансового посередництва 

 

073. Менеджмент 3439. Асистент 
менеджера (за 
напрямками діяльності)* 

1499. Менеджер (за 
напрямками діяльності)* 
2419.2. Професіонал з 
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інноваційної діяльності 

075. Маркетинг 3439. Фахівець з 
маркетингу* 
3439. Асистент 
маркетолога* 

2419.2. Фахівець з методів 
розширення ринку збуту 
(маркетолог) 
2419.2. Фахівець-аналітик з 
досліджень товарного ринку 
2419.2. Рекламіст 
1475.4. Менеджер 
(управитель) з логістики  
1475.4. Менеджер 
(управитель) з маркетингу 
1475.4. Менеджер 
(управитель) з постачання  
1475.4. Менеджер 
(управитель) із збуту  
1475.4. Менеджер 
(управитель) із зв'язків з 
громадськістю  
1476.1. Менеджер 
(управитель) з реклами 

 

076. Підприємництво, 
торгівля та біржова 
діяльність 

3422. Агент з митного 
оформлення вантажів та 
товарів 
3419. Товарознавець 
3411. Фахівець з біржових 
операцій 
3439. Асистент логіста* 

2419.2. Логіст 
2419.2. Консультант з 
ефективності підприємництва 
14521. Менеджер (управитель) 
в торгівлі транспортними 
засобами  
1452. Менеджер (управитель) 
в оптовій торгівлі  
1453. Менеджер (управитель) 
в роздрібній торгівлі 
побутовими та 
непродовольчими товарами  
1453.1. Менеджер 
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(управитель) в роздрібній 
торгівлі побутовими товарами 
та їх ремонті  
1453.2. Менеджер 
(управитель) в роздрібній 
торгівлі непродовольчими 
товарами  
1454. Менеджер (управитель) 
в роздрібній торгівлі 
продовольчими товарами 

08. Право 081. Право 3436.9. Помічник юриста 
3436.9. Асистент юриста* 
3436.9. Помічник адвоката 
3436.9. Помічник 
нотаріуса 

2421.2. Юрист 
2421.2. Юрисконсульт 
 

 

09. Біологія 091. Біологія 3113. Асистент біолога 
3211. Фахівець з 
біотехнології 

2211.1. Біолог 
2512.2. Біохімік 
2211.2. Мікробіолог 
2211.2. Бактеріолог 
2211.2. Гістолог 
2211.2. Біофізик 
2211.1. Біолог-дослідник 
2211.2. Ботанік 
2211.2. Геоботанік 
2211.2. Генетик 
2213.1. Дослідник із селекції 
та генетики 
сільськогосподарських 
культур 
2213.1. Дослідник із захисту 
рослин 
2211.2. Імунолог 
2212.2. Фізіолог 
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10. Природничі науки 101. Екологія 3211. Технік-еколог ІІ 
категорії 
3439. Асистент еколога* 
ІІ категорії 

1494. Менеджер (управитель) 
екологічних систем  
2211.1. Молодший науковий 
співробітник (екологія)  
2211.2. Еколог 
2442.2. Фахівець з управління 
природокористуванням 
2213.2. Фахівець з рекреації 

 

102. Хімія 3439. Асистент хіміка* 2113.1. Молодший науковий 
співробітник (хімія)  
2113.2. Хімік 
2113.2. Хімік-кристалограф 
2113.2. Хімік-аналітик 
2113.2. Інженер-радіохімік 

 

103. Науки про Землю 3111. Асистент геолога 
3111. Асистент геолога 
нафтогазорозвідки 
3111. Асистент геофізика 
3111. Асистент геохіміка 
3111. Асистент 
гідрогеолога 
3111. Асистент 
метеоролога 
3111. Асистент 
професіонала з 
інформаційного 
забезпечення 
геологорозвідувальних 
робіт 
3439. Асистент географа 
(фізична географія)  
 
 

2112.1. Молодший науковий 
співробітник (геологія) 
2442.1. Молодший науковий 
співробітник (фізична 
географія)   
2442.2. Географ (фізична 
географія) 
2442.2. Палеогеограф 
2114.1. Геоморфолог 
2112.2 Метеоролог 
2112.2. Агрометеоролог 
2112.2. Океанолог 
2114.2. Гідролог 
2148.2. Гідрограф 
2114.2. Геофізик атмосферний 
2112.2. Кліматолог 
2112.2. Аеролог 
2114.2. Геолог 
2114.2. Гідрогеолог 
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2113.2. Геохімік 
2114.2. Геофізик 
2114.2. Професіонал з 
інформаційного забезпечення 
геологорозвідувальних робіт 
2114.2. Геолог 
нафтогазорозвідки 
2114.2. Мінералог 
2147.1. Інженер з підтримання 
пластового тиску 

104. Фізика та 
астрономія 

3111. Асистент астронома 
3111. Асистент фізика 
3111. Фахівець з медичної 
фізики 

 2111.1.Молодший науковий 
співробітник (фізика, 
астрономія)  
2111.2. Фізик 
2111.1. Астрофізик 
2111.1. Астроном 
2212.2. Біофізик 
2111.2. Фізик з високих 
енергій* 

 

105. Прикладна фізика та 
наноматеріали 

 2111.2. Інженер-радіофізик 
2111.2. Фізик у прикладній 
фізиці* 
2111.2. Фізик наносистем* 
2111.1. Фізик з нанофізики та 
наноелектроніки* 
2111.2. Фізик з 
експериментальної ядерної 
фізики та фізики плазми* 
2111.2. Професіонал з 
медичної фізики 

 

106. Географія 3439. Асистент географа 
(політична географія) 
3439.   Асистент географа-

2442.1. Молодший науковий 
співробітник (економічна 
географія)  
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економіста  
3439. Асистент фахівця з 
міського та районного 
планування  
3439. Асистент фахівця з 
розміщення продуктивних 
сил та регіональної 
економіки 

2442.2. Географ-економіст 
2442.2. Географ (політична 
географія) 
2442.2. Географ з рекреації та 
туризму* 
2442.2. Географ з 
конструктивної географії* 
2442.2. Фахівець з міської та 
районної планіровки  
2442.2. Фахівець з розміщення 
продуктивних сил та 
регіональної економіки  

11. Математика та 
статистика 

111. Математика 3434. Асистент 
математика 

2122.2. Математик   

112. Статистика 3434. Асистент 
економіста-демографа  
3434. Асистент 
економіста-статистика 

2122.2. Економіст-статистик 
2122.2. Економіст-статистик 
(прикладна статистика) 
2122.2. Економіст-демограф 

 

113. Прикладна 
математика 

3434. Асистент актуарія  
3439. Асистент 
економетриста* 
 

2121.2. Актуарій 
2121.2. Математик-аналітик з 
дослідження операцій 
2441.2. Економетрист 

 

12. Інформаційні 
технології 

121. Інженерія 
програмного 
забезпечення 

3121. Фахівець з 
розроблення 
комп'ютерних програм 
3121. Фахівець з розробки 
та тестування програмного 
забезпечення 

2132.1. Програміст 
прикладний 

 

122. Комп`ютерні науки 3439. Фахівець з 
інформатики* 

2131.1. Молодший науковий 
співробітник (обчислювальні 
системи)  
2132.1. Молодший науковий 
співробітник (програмування)  
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123. Комп`ютерна 
інженерія 

3114. Технік-конструктор 
(електроніка) з 
комп'ютерно 
інтегрованих 
технологій* ІІ категорії 

2131.2. Аналітик з 
комп'ютерних комунікацій 

 

124. Системний аналіз 3121. Технік із системного 
адміністрування ІІ 
категорії 
 

2131.2. Адміністратор системи 
2131.2. Адміністратор доступу 
2131.2. Адміністратор даних 

 

125. Кібербезпека 3439. Фахівець із 
організації інформаційної 
безпеки 

1495. Менеджер (управитель) 
систем з інформаційної 
безпеки  
2149.2. Професіонал із 
організації інформаційної 
безпеки 

 

126. Інформаційні 
системи та технології 

3439. Асистент інженера 
інформаційно-
телекомунікаційних 
технологій* 
3121. Фахівець з 
інформаційних технологій 
3132. Фахівець із 
телекомунікаційної 
інженерії 
 

2144.2. Інженер 
інформаційно-
телекомунікаційних 
технологій 
2131.2. Інженер з 
комп’ютерних систем 
2139.2. 
Аудитор інформаційних 
технологій 
2139.2.Експерт з управління 
інформаційними технологіями 
2139.2. Інженер із 
застосування комп'ютерів 

 

13. Механічна інженерія 131. Прикладна механіка 3115. Технік-технолог 
(механіка) ІІ категорії 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) ІІ категорії 
 

2145.1. Молодший науковий 
співробітник (інженерна 
механіка) 
2145.2. Інженер-конструктор 
(механіка) 

 



75 

132. Матеріалознавство 3439. Технік з 
інженерного 
матеріалознавства* ІІ 
категорії 

2145.1. Молодший науковий 
співробітник 
(матеріалознавство) 

 

133. Галузеве 
машинобудування 

3115. Технік-конструктор 
(механіка) у сфері 
машинобудування* ІІ 
категорії 

2149.2. Мехатронік 
2145.2. Інженер з інструменту 
2145.2. Інженер-конструктор 
(механіка) за галузями 
машинобудування* 

 

134. Авіаційна та 
ракетно-космічна техніка 

3143. Інженер бортовий 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) в авіаційній та 
ракетно-космічній 
техніці* ІІ категорії 
 

2149.1. Молодший науковий 
співробітник (авіаційна та 
ракетно-космічна техніка) 
2149.2. Інженер-конструктор з 
авіаційної та ракето-
космічної техніки* 
2149.2. Інженер з підготовки 
виробництва авіаційноїа 
ракето-космічної техніки* 
2149.2. Інженер-технолог з 
авіаційної та ракето-
космічної техніки* 
 

 

135. Суднобудування 3141. Електромеханік 
лінійний флоту (з флоту) 
ІІ категорії* 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) у 
суднобудуванні* ІІ 
категорії 
 

2149.1. Молодший науковий 
співробітник 
(суднобудування) 
2149.2. Інженер-конструктор у 
суднобудуванні* 
2149.2. Інженер з підготовки 
виробництва у 
суднобудуванні* 
 2149.2. Інженер-технолог у 
суднобудуванні* 

 

136. Металургія 3117. Технік-лаборант 2147.1. Молодший науковий  
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(металургія) ІІ категорії 
3117. Технік-технолог 
(виробництво сталі та 
феросплавів) ІІ категорії 
3115. Технік-конструктор 
(механіка) у металургії* 
ІІ категорії 

співробітник (металургія) 
2147.2. Інженер (металургія)  
2147.2. Інженер-технолог 
(металургія) 

14. Електрична 
інженерія 

141. Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

3113. Технік з експлуатації 
вітроенергетичних 
установок ІІ категорії 
3115. Технік-технолог 
(електромеханіка)* ІІ 
категорії 
3113. Технік-конструктор 
(електротехніка) ІІ 
категорії 
3113. Технік-електрик ІІ 
категорії 
3113. Електромеханік ІІ 
категорії 

2143.1.Молодший науковий 
співробітник (електротехніка) 
2143.2. Професіонал з 
експлуатації електричних 
станцій, енергетичних 
установок та мереж 
2144.2. Інженер-електронік 
систем виробництва 
нетрадиційних і 
відновлювальних видів енергії 
2144.2. Інженер з 
високовольтних випробувань 
та вимірювань 
енергоустаткування 
2143.2. Інженер з 
налагодження, удосконалення 
технології та експлуатації 
електричних станцій та мереж 
2143.2. Диспетчер 
оперативно-диспетчерської 
служби магістральних 
електричних мереж 
2144.2. Експерт із 
енергоефективності 
нетрадиційних і 
відновлювальних видів енергії 
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142. Енергетичне 
машинобудування 

3115. Технік-конструктор 
(електромеханіка) у 
сфері енергетичного 
машинобудування* ІІ 
категорії 
3111. Технік-технолог з 
енергомашино-
будування ІІ категорії 
3113. Технік-електрик з 
енергомашино-
будування ІІ категорії 
3113. Електромеханік з 
енергомашино-
будування ІІ категорії 
 
 

2149.2. Інженер-технолог з 
енергетичного 
машинобудування* 
2149.2. Інженер з 
відновлення та підвищення 
зносостійкості деталей і 
конструкцій в 
енергетичному 
машинобудуванні* 
2143.2. Інженер з релейного 
захисту і електроавтоматики 
2143.2. Інженер-конструктор 
(електротехніка) 
2143.2. Інженер з 
електромеханічних систем 
геотехнічних виробництв* 
2149.2. Інженер-конструктор у 
сфері електропобутової 
техніки* 
2143.2. Інженер служби 
підстанцій з 
електромеханічного 
обладнання енергоємних 
виробництв* 

 

143. Атомна енергетика 3113. Електромеханік в 
атомній енергетиці* ІІ 
категорії 
3113. Технік-електрик в 
атомній енергетиці* ІІ 
категорії 
 

2143.2. Інженер-енергетик у 
атомній енергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор в 
атомній енергетиці* 
2149.2. Інженер з експлуатації 
гідротехнічних споруд 
атомної електростанції 
2111.2. Інспектор з радіаційної 
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безпеки 
2111.2. Інженер з управління 
реактором (прискорювачем, 
ядерно-фізичною установкою) 

144. Теплоенергетика 3113. Енергодиспетчер ІІ 
категорії 
3113. Енергетик підземної 
дільниці ІІ категорії 
3113. Електромеханік у 
теплоенергетиці* ІІ 
категорії 
3113. Технік-електрик у 
теплоенергетиці* ІІ 
категорії 
 
 

1439.8 . Менеджер 
(управитель) з виробництва та 
розподілення електроенергії  
1439.8. Менеджер 
(управитель) з організації 
ефективного використання 
енергії (енергоменеджер) 
2111.2. Термодинамік у 
теплоенергетиці* 
2143.2. Інженер-енергетик у 
теплоенергетиці* 
2149.2. Інженер (теплотехніка) 
2149.2. Інженер з організації 
експлуатації та ремонту в 
теплоенергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор з 
технології теплоносіїв та 
палива на теплових 
електростанціях* 
2145.2. Інженер з технічної 
діагностики котельного і 
турбінного устаткування у 
теплоенергетиці* 

 

145. Гідроенергетика 3113. Технік з експлуатації 
гідроенергетичних 
установок ІІ категорії 
3113. Електромеханік у 
гідроенергетиці* ІІ 
категорії 

2143.2. Інженер-енергетик у 
гідроенергетиці* 
2149.2. Інженер-конструктор у 
гідроенергетиці* 
2145.2. Інженер з технічної 
діагностики котельного і 
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3113. Технік-електрик 
у гідроенергетиці* ІІ 
категорії 

турбінного устаткування у 
гідроенергетиці* 

15. Автоматизація та 
приладобудування 

151. Автоматизація та 
комп`ютерно-інтегровані 
системи 

3119. Технік з 
приладобудування ІІ 
категорії 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (електроніка) 
2144.2. Інженер-конструктор 
(електроніка) 
2149.2. Інженер у 
приладобудуванні* 
2145.2. Інженер-конструктор з 
приладів і систем точної 
механіки* 
2145.2.  Інженер з механізації 
та автоматизації виробничих 
процесів 

 

152. Метрологія та 
інформаційно-
вимірювальна техніка 

3119. Технік із 
стандартизації ІІ категорії 
3111. Технік-технолог з 
метрології та 
інформаційно-
вимірювальної 
технології ІІ категорії 

2149.2. Інженер з метрології 
2149.2. Фахівець з 
неруйнівного контролю 
2149.2. Інженер з 
метрологічного 
забезпечення випробувань 
та якості продукції* 
2149.2. Інженер з якості 
інформаційних 
вимірювальних систем* 

 

153. Мікро- та 
наносистемна техніка 

3111. Технік-технолог з 
мікро- та наносистемної 
техніки* ІІ категорії 

2144.2. Інженер-електронік з 
мікро- та наноелектронних 
приладів і пристроїв* 

 

16. Хімічна та 
біоінженерія 

161. Хімічні технології 
та інженерія 

3111. Технік з хімічних 
технологій ІІ категорії 
3439. Асистент інженера-
дослідника (хімічні 
технології)* 

2146.2. Інженер-технолог 
(хімічні технології) 
2146.1. Молодший науковий 
співробітник (хімічні 
технології) 
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 2146.1. Інженер-дослідник 
(хімічні технології)* 
2149.2. Інженер з підготовки 
хімічного виробництва* 

162. Біотехнології та 
біоінженерія 

3211. Фахівець з 
біотехнології 
3439. Асистент біолога-
дослідника* 
3439. Асистент 
біотехнолога* 

2211.1. Біолог-дослідник 
2211.2. Біотехнолог 
2213.1. Дослідник із селекції 
та генетики 
сільськогосподарських 
культур 

 

163. Біомедична 
інженерія 

3439. Асистент 
біотехнолога у 
фармацевтиці* 

2149.2. Інженер-конструктор з 
інформаційних технологій у 
біомедицині* 
2211.2. Біотехнолог у 
фармацевтиці* 
2149.2. Інженер біомедичний 

 

17. Електроніка та 
телекомунікації 

171. Електроніка 3111. Технік-технолог з 
електроніки* ІІ категорії 
 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (електроніка) 
2144.2. Інженер-електронік  
2144.2. Інженер-конструктор 
(електроніка) 

 

172. Телекомунікації та 
радіотехніка 

3111. Технік-технолог з 
радіотехніки* ІІ категорії 
3122. Фахівець із 
телекомунікаційної 
інженерії 
3122. Радіоелектронік ІІ 
категорії 

2144.1. Молодший науковий 
співробітник (телекомунікації) 
2144.2. Інженер 
інформаційно-
телекомунікаційних 
технологій 
2149.2. Інженер-дослідник з 
телекомунікації та 
радіотехніка 

 

173. Авіоніка 3143. Бортовий оператор-
інструктор 
автоматизованої системи 

2149.2. Інженер-дослідник з 
авіоніки 
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льотного контролю ІІ 
категорії 

18. Виробництво та 
технології 

181. Харчові технології 3111. Технік-технолог з 
харчових технологій* ІІ 
категорії 
3111. Технік-технолог з 
технологічної експертизи 
та безпека харчової 
продукції* ІІ категорії 
 

2149.2. Інженер-технолог з 
технологій зберігання і 
переробки зерна* 
2149.2. Інженер-технолог з 
технологій виробництва 
жирів і жирозамінників* 
2149.2. Інженер-технолог з 
технологій виробництва 
хліба, кондитерських, 
макаронних виробів та 
харчоконцентратів* 
2149.2. Інженер-технолог з 
технологій зберігання, 
консервування та переробки 
м’яса* 
2149.2. Інженер-технолог з 
продуктів бродіння і 
виноробства* 
2149.2. Інженер-технолог з 
технологій зберігання, 
консервування та переробки 
молока* 
2149.2. Інженер-технолог з 
технологій виробництва 
харчових продуктів 
оздоровчого та 
профілактичного 
призначення* 
2149.2. Інженер-технолог з 
виробництва питної води та 
водопідготовки харчових 
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виробництв* 
2149.2. Інженер-лаборант з 
технологій виробництва 
цукру та полісахаридів* 
2149.2.  Інженер-технолог з 
технологій харчування* 

182. Технології легкої 
промисловості 

3111. Технік-технолог з 
технології та дизайну 
текстильних матеріалів* 
ІІ категорії 
 

2149.2. Інженер-технолог у 
легкій промисловості* 
2149.2. Інженер-дослідник у 
легкій промисловості* 
2149.2. Інженер-лаборант з 
технологій обробки шкіри та 
хутра* 
2146.2. Інженер-технолог з 
текстильної хімії та 
опоряджувального 
виробництва* 
2252.2. Модельєр-конструктор 
2452.2. Дизайнер тканини 
2449.2. Конструктор взуття 

 

183. Технології захисту 
навколишнього 
середовища 

3439. Технік із технологій 
захисту навколишнього 
середовища* ІІ категорії 

1412. Менеджер (управитель) 
із природокористування 
2146.2. Інженер-технолог 
(хімічні технології) у 
природоохоронній 
діяльності* 

 

184. Гірництво 3117. Технік-технолог 
гірничий ІІ категорії 
3117. Технік-маркшейдер 
ІІ категорії 

2147.1. Молодший науковий 
співробітник (гірництво) 
2147.2. Інженер з 
піротехнічних, саперних та 
вибухових робіт 
2147.2. Маркшейдер на 
підземних роботах 
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2147.2. Інженер з гірничих 
робіт 
2149.2. Інженер з експлуатації 
обладнання торфопідприємств 
і торфобрикетних заводів 
2149.2. Інженер з комплектації 
устаткування й матеріалів 
торфопідприємств і 
торфобрикетних заводів 
2149.2. Інженер-
електромеханік гірничий 

185. Нафтогазова 
інженерія та технології 

3439. Технік з 
нафтогазової справи* ІІ 
категорії 
3117. Технік з буріння ІІ 
категорії 

2145.2. Інженер з 
вишкобудування 
2147.2. Інженер з 
буровибухових (вибухових) 
робіт 
2147.2. Інженер з видобутку 
нафти й газу 
2147.2. Інженер з 
випробування свердловин 

 

186. Видавництво та 
поліграфія 

3439. Фахівець з 
видавничо-поліграфічної 
справи 

2149.1. Технолог-дослідник 
(видавничо-поліграфічне 
виробництво) 
2149.2. Інженер-
матеріалознавець видавничо-
поліграфічного виробництва 
 

 

187. Деревообробні та 
меблеві технології 

3439. Технік з 
деревообробних та 
меблевих технологій* ІІ 
категорії 

2146.2. Інженер-технолог з 
переробки деревини та 
рослинної сировини* 
2149.2. Інженер з технології 
деревообробки* 
2149.2. Інженер з оброблення 
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деревини* 
2149.2. Інженер з 
виробництва меблів* 

19. Архітектура та 
будівництво 

191. Архітектура та 
містобудування 

3112. Технік з 
архітектурного 
проектування ІІ категорії 

2142.2. Інженер-
проектувальник (цивільне 
будівництво) 
2142.2. Інженер-
проектувальник (планування 
міст) 
2142.2. Архітектор з 
реставрації пам’яток 
архітектури та містобудування 

 

192. Будівництво та 
цивільна інженерія 

3449. Технік-будівельник 
ІІ категорії 

2142.2. Експерт будівельний 
2213.2. Фахівець з 
ландшафтного дизайну 

 

193. Геодезія та 
землеустрій 

3118. Технік-топограф 
кадастровий ІІ категорії 
3119. Технік-геодезист ІІ 
категорії 
3212. Технік-
землевпорядник ІІ 
категорії 
 

2148.2. Геодезист 
2148.2. Картограф 
2148.2. Інженер-
землевпорядник 
2148.2. Топограф кадастровий 

 

194. Гідротехнічне 
будівництво, водні 
інженерія та водні 
технології 

3118. Технік-гідрограф ІІ 
категорії 
3449.Технік з 
гідротехнічного 
будівництва, водної 
інженерії та водних 
технологій* ІІ категорії 
3212. Технік-гідротехнік ІІ 
категорії 

2213.1. Гідротехнік-дослідник 
2213.2. Інженер-
проектувальник (водне 
господарство) 
2145.2. Інженер з експлуатації 
споруд та устаткування 
водопровідно-каналізаційного 
господарства 
2142.2. Інженер з меліорації 
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20. Аграрні науки та 
продовольство 

201. Агрономія 3212. Агротехнік ІІ 
категорії 
3212. Технолог із 
агрономії ІІ категорії 
3212. Технік-
ґрунтознавець ІІ категорії 
 
 

2213.1. Агроном-дослідник 
2213.1. Дослідник із агрохімії 
та ґрунтознавства 
2213.1. Дослідник із селекції 
та генетики 
сільськогосподарських 
культур 
2213.2. Ґрунтознавець 
2213.2. Агроном 

 

202. Захист і карантин 
рослин 

3212. Інспектор із захисту 
рослин 
3212. Технік-агрохімік ІІ 
категорії 
 

2213.2. Дослідник із захисту 
рослин 
2213.2. Інспектор з карантину 
рослин 

 

203. Садівництво та 
виноградарство 

3212. Фахівець з 
плодоовочівництва і 
виноградарства 

2213.2. Професіонал з 
плодоовочівництва і 
виноградарства 

 

204. Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва 

3111. Технік-технолог з 
технології виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва ІІ категорії 
3213. Технік з племінної 
справи  ІІ категорії 

2213.2. Технолог-дослідник з 
виробництва та переробки 
продукції тваринництва 
2213.2. Зоотехнік 

 

205. Лісове господарство 3212. Технік лісового 
господарства ІІ категорії 
3212. Технік-лісопатолог 
ІІ категорії 
3212. Технік-таксатор ІІ 
категорії 
 

2213.2. Інженер лісового 
господарства 
2213.2. Інженер з 
лісокористування 
2213.2. Мисливствознавець 

 

206. Садово-паркове 
господарство 

3212. Фахівець садово-
паркового господарства 

2149.2. Інженер садово-
паркового господарства 

 

207. Водні біоресурси та 3212. Інспектор з   
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аквакультура використання водних 
ресурсів 
3212. Технік-технолог з 
переробки риби та 
морепродуктів ІІ категорії 
3212. Технолог-рибовод ІІ 
категорії 
3212. Технолог з 
рибальства ІІ категорії 
3212. Технолог з 
виробництва продукції 
аквакультури ІІ категорії 
3212. Технік-технолог з 
переробки риби та 
морепродуктів ІІ категорії 

1411. Менеджер (управитель) 
з використання водних 
ресурсів  
2114.2. Гідролог 
2213.1. Дослідник 
аквакультури 
2213.2. Фахівець з 
використання водних ресурсів 
2146.2. Інженер-технолог з 
очищення води 
2213.2. Професіонал з 
рибальства 

208. Агроінженерія 3439. Асистент інженера-
технолога з технологій 
зберігання та доробки 
продукції рослинництва* 
 

2149.2. Інженер-технолог з 
технологій зберігання та 
доробки продукції 
рослинництва* 
 

 

21. Ветеринарна 
медицина 

211. Ветеринарна 
медицина 

3227. Молодший лікар 
ветеринарної медицини 
3227. Фельдшер 
ветеринарної медицини 

2223.1. Молодший науковий 
співробітник (ветеринарна 
медицина) 
2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини 
2223.2. Офіційний лікар 
ветеринарної медицини 
2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини м’ясопереробних 
підприємств 
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212. Ветеринарна гігієна, 
санітарія та експертиза 

3227. Молодший лікар 
ветеринарної медицини із 
ветеринарної гігієни, 
санітарії та експертизи* 
 

2223.2. Лікар ветеринарної 
медицини із ветеринарної 
гігієни, санітарії та 
експертизи* 

 

22. Охорона здоров`я 221. Стоматологія 3225. Лікар зубний  2222.1. Молодший науковий 
співробітник (стоматологія) 
2222.2. Лікар-стоматолог 

 

222. Медицина 3229. Лікар-інтерн  
3221. Лікар-стажист  
3221. Парамедик 
3221. Фельдшер  

1482. Менеджер (управитель) 
з громадської охорони 
здоров'я  
2221.1. Молодший науковий 
співробітник (галузь 
лікувальної справи) 
2221.2. Лікар 
2221.2. Сімейний лікар 

 

223. Медсестринство 3221. Сестра медична 2230.1. Молодший науковий 
співробітник (сестринська 
справа) 

 

224. Технології медичної 
діагностики та лікування 

3221. Лаборант 
(медицина)  
3229.  
 Рентгенолаборант  
 
3229. Технолог з 
лабораторної діагностики 
ІІ категорії 
3229. Технолог з 
рентгенологічної 
діагностики ІІ категорії 
 

2229.2. Лікар-лаборант 
2221.2. Лікар з ультразвукової 
діагностики 
2229.2. Лікар з 
функціональної діагностики  

 

225. Медична психологія 3229. Лікар-інтерн  
3221. Лікар-стажист  

2221.2. Лікар-психолог 
2340. Консультант психолого-
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 медико-педагогічної 
консультації 
2221.2. Лікар-психотерапевт 
2221.2. Лікар-психіатр 

226. Фармація, 
промислова фармація 

3228. Фармацевт 
3228. Провізор-інтерн  

2224.1. Молодший науковий 
співробітник (фармація) 
2224.2. Провізор 

 

227. Фізична терапія, 
ерготерапія 

3226. Асистент 
ерготерапевта 
3226. Асистент фізичного 
терапевта 

2229.2. Ерготерапевт 
2229.2. Лікар з лікувальної 
фізкультури та спортивної 
медицини 
2229.2. Фізичний терапевт  

 

228. Педіатрія 3232. Акушерка  2221.2. Лікар-педіатр  
23. Соціальна робота 231. Соціальна робота 3460. Соціальний 

працівник (допоміжний 
персонал) 

1483. Менеджер (управитель) 
у соціальній сфері  
2446.1. Молодший науковий 
співробітник (соціальний 
захист населення) 
2446.2. Соціальний працівник 
2446.2. Фахівець із соціальної 
роботи 

 

232. Соціальне 
забезпечення 

3460. Соціальний 
працівник (допоміжний 
персонал) 

2446.2. Фахівець із соціальної 
допомоги вдома 
2446.2. Соціальний аудитор 

 

24. Сфера 
обслуговування 

241. Готельно-
ресторанна справа 

3414. Організатор 
туристичної і готельної 
діяльності  
3414. Фахівець з 
готельного 
обслуговування  
 3414. Фахівець із 
конференц-сервісу  
3414. Фахівець із 

1455.1. Менеджер 
(управитель) у готельному 
господарстві 
2482.2. Фахівець із 
гостинності (готелі, 
туристичні комплекси та ін.) 
2482.2. Фахівець із готельної 
справи  
2482.2. Фахівець із 
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організації дозвілля  
3414. Фахівець із 
спеціалізованого 
обслуговування  
 

ресторанної справи 

242. Туризм 3414. Екскурсовод 
3414. Організатор 
туристичної і готельної 
діяльності  
3414. Фахівець з розвитку 
сільського туризму  
3414. Фахівець з 
туристичного 
обслуговування  
3414. Фахівець із 
туристичної безпеки 

1448.1. Менеджер 
(управитель) з туризму  
2481.1. Молодший науковий 
співробітник (туризмологія, 
екскурсознавство)  
2481.2. Екскурсознавець  
2481.2. Туризмознавець  
 

 

26. Цивільна безпека 261. Пожежна безпека 3439. Інспектор 
державний з пожежного 
нагляду 
3151. Інструктор з 
протипожежної 
профілактики 
3340. Інструктор-методист 
контрольно-рятівної 
служби (загону) 
3439. Фахівець з 
протипожежної безпеки 

2423. Професіонал з 
охоронної діяльності та 
безпеки 
2149.2. Фахівець із 
забезпечення оперативно-
рятувальних служб 
2149.2. Інженер з пожежної 
безпеки  
2149.2. Інженер з пожежно-
рятувальних робіт 

 

262. Правоохоронна 
діяльність 

3451. Інспектор з дізнання 
 

1478. Менеджер (управитель) 
у слідчій діяльності 
2423. Слідчий (органи 
внутрішніх справ)  
2423. Оперуповноважений 
2423. Експерт (органи 
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внутрішніх справ) 
2423. Інспектор (органи 
внутрішніх справ) 
2423. Дізнавач (органи 
внутрішніх справ) 
 

263. Цивільна безпека 3439. Інспектор 
державний з питань 
цивільного захисту та 
техногенної безпеки  

2429. Фахівець з дізнання у 
сфері цивільного захисту  
2149.2. Фахівець із цивільної 
оборони  

 

27. Транспорт 271. Річковий та 
морський транспорт 

3115. Механік з ремонту 
устаткування на 
річковому та морському 
транспорті* ІІ категорії 
3115. Механік гідровузла 
(шлюзу) ІІ категорії 

1443. Менеджер (управитель) 
на водному транспорті 
2149.2. Інженер з річкового 
та морського* транспорту  
2145.2. Інженер спеціального 
флоту 
2144.2. Інженер-
електрорадіонавігатор 

 

272. Авіаційний 
транспорт 

3115. Авіаційний технік з 
радіоустаткування ІІ 
категорії 
3115. Інспектор 
державний з авіаційного 
нагляду льотної 
придатності повітряних 
суден 
3115. Механік з ремонту 
устаткування на 
авіаційному транспорті* 
ІІ категорії 

2149.2. Інженер з 
авіаційного* транспорту  
2145.2. Провідний інженер з 
льотних випробувань 
повітряних суден 
2145.2. Інженер з експлуатації 
авіаційного устаткування 
об’єктивного контролю 
2145.2. Інженер з експлуатації 
повітряних суден (систем 
повітряних суден) 
2359.2. Інструктор-пілот 
(льотчик) 
2145.2. Інженер з експлуатації 
повітряних суден (систем 
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повітряних суден) 
2149.2. Інженер з 
автоматизованих систем 
управління повітряним рухом 
2149.2. Інженер з управління 
повітряним рухом 
2145.2. Інженер з експлуатації 
авіаційного устаткування 
об’єктивного контролю 
2145.2. Інженер з технічного 
обслуговування, ремонту та 
діагностики авіаційної техніки 
2143.2. Інженер із 
світлотехнічного та 
електротехнічного 
забезпечення польотів 

273. Залізничний 
транспорт 

3115. Механік з ремонту 
устаткування на 
залізничному 
транспорті* ІІ категорії 
3115. Механік 
рефрижераторного поїзда 
(секції) ІІ категорії 
3119. Черговий по 
залізничній станції ІІ 
категорії 
3152. Ревізор руху 
дирекції залізничних 
перевезень ІІ категорії 
3152. Ревізор з рухомого 
складу, колії та споруд ІІ 
категорії 

2149.2. Інженер із 
залізничного* транспорту  
2145.2. Інженер з приймання 
локомотивів (вагонів) 
2149.2. Диспетчер з 
регулювання вагонного парку 
2149.2. Диспетчер шляховий 
на залізничному транспорті* 

 

274. Автомобільний 3115. Механік з ремонту 1443. Менеджер (управитель)  
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транспорт устаткування на 
автомобільному 
транспорті* ІІ категорії 
3115. Механік 
автомобільної колони 
(гаража)  

на автомобільному транспорті  
2149.2. Інженер з 
автомобільного* транспорту  
2149.2. Диспетчер шляховий 
на автомобільному 
транспорті* 

275. Транспортні 
технології (за видами) 

3439. Асистент  інженера з 
транспорту та 
транспортних технологій 
(за видами)* 

1443. Менеджер (управитель) 
з транспортно-
експедиторської діяльності  
 
2149.2. Інженер з транспорту 
та транспортних технологій 
(за видами)* 
 

 

28. Публічне управління 
та адміністрування 

281. Публічне 
управління та 
адміністрування 

3411. Фахівець з 
корпоративного 
управління 
 

1479. Менеджер (управитель) 
з організації консультативних 
послуг  
2419.3. Спеціаліст державної 
служби 
1475. Менеджер (управитель) 
з адміністративної діяльності 
1473. Менеджер (управитель) 
у сфері надання інформації 
1496. Менеджер (управитель) 
із соціальної та корпоративної 
відповідальності  
1474. Менеджер (управитель) 
з питань регіонального 
розвитку  
1474. Менеджер (управитель) 
із комунікаційних технологій  
1493. Менеджер (управитель) 
систем якості в державному 
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управлінні  
 

29. Міжнародні 
відносини 

291. Міжнародні 
відносини, суспільні 
комунікації та 
регіональні студії 

3439. Фахівець з 
міжнародних відносин* 
3439. Фахівець з 
країнознавства* 
 

2419.2. Експерт із 
зовнішньоекономічних питань 

 

292. Міжнародні 
економічні відносини 

3439. Фахівець з 
міжнародних 
економічних відносин* 
3439. Фахівець з 
міжнародного бізнесу 

2441.2. Економіст з 
міжнародної торгівлі 
2441.2. Економіст з 
міжнародних економічних 
відносин* 
 

 

293. Міжнародне право 3439. Асистент юриста-
міжнародника 

2421.2. Юрист-міжнародник  

 
*Назва професії (посади, професійної назви роботи) розширена відповідно до Приміток 1 та 2 Додатку В до 
Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» 
** Потребує внесення до Національного класифікатора України ДК 003 «Класифікатор професій» 
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