


ПЕРЕЛІК 

иоиенриdо є онttрє 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Генерального штабу 
Збройних Сил України 
31 травня 2021 року No 52

спеціалізацій для визначення потреби на підготовку військових фахівців Збройних Сил України з вищою освітою, 
та відповідних їм військово-облікових спеціальностей осіб офіцерського складу 

№ 

з/п 

Шифр та 
найменування 
галузі знань 

Код та найменування 
. .

спец1альност1 
Найменування 
спеціалізації 

1. Підготовка військових фахівців тактичного рівня

Військово-облікові 
. .

спец1альносп 



-

No 
з/п 

Шифр та 
найменування
галузі знань  

12 Інформаційні 
технології 

і 
Код та найменування 

. .

спещальносп 

122 Комп'ютерні науки 

123 Комп'ютерна 
. . 

шженер1я 

125 Кібербезпека 

126 Інформаційні 
системи та технолог11 

Найменування 
. . ... 

спещал1защ1 
. .

Математичне, інформаційне і програмне
забезпечення 

·� 

ВІИСЬКОВИХ інформаційних
систем
Адміністрування інформаційно-

·� 

телекомуюкащиних систем 
автоматизованої системи управшння 
авіацією та протиповітряною обороною 
Захист інформації та кібернетична 
безпека в інформаційно-

управшння 

телекомунікаційних системах 
Автоматизовані системи 
військами та озброєнням 

иоиенриdо є онttрє 

Військово-облікові 
. . 

слещальност� 



N� 
Шифр та 

з/п 
найменування 
галуз1знань 

17 Електроніка та 

телекомунікації 

Код та найменування 
. .

спещальност1 

1 
І 

l 72 Телекомунікації та
. . 

радютехюка

4 

Найменування 
спеціалізації 

Системи військового зв'язку 

иоиенриdо є онttрє 

Військово-облікові 
. .

спещальносп 



No 
Шифр та 

з/п 
найменування 

галvзі знань 
25 Воєнні науки, 
нацюнальна 
безпека, безпека 
державного 
кордону 

Код та найменування 
. .

спец�альност1 

253 Військове 
управшння (за видами 
збройних сил) 

7 

Найменування 
. . .... 

спещал13ац11 

У правління діями підрозділів зв' язку 

.

.

иоиенриdо є онttрє 

Військово-облікові 
. . 

спец1альносп 



No 
Шифр та 

з/п 
найменування 
галvзі знань 

25 Воєнні науки, 
національна 
безпека, безпека 
державного 
кордону 

Код та найменування 
. . 

спецшльносп 

255 Озброєння 
військова техніка 

та 

11 

Найменування 
спеціалізації 

Радіоелектронні інформаційні системи, 
оперативна техніка та спецозброєння 

иоиенриdо є онttрє 

Військово-облікові 
. .

спещальност1 



Шифр та 
№ найменування 
з/п галузі знань 

Код та найменування 
. . 

спец� альност1 

19 

Найменування 
спеціалізації 

Начальник Головного управл· 
Генерального штабу Збройн 
генерал-майор 

І 

І 
І 

І 

І 

иоиенриdо є онttрє 

Військово-облікові 
. . 

спец� альност1 

Ігор ЛИСЕНКО 




