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Перелік освітніх програм
Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна за рівнями вищої освіти, 
що затверджуються в нових редакціях для провадження освітньої діяльності з 2022/2023 

навчального року 

Шифр та назва галузі 
знань

Код та найменування 
спеціальності Назва освітньої програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
014.04 Середня освіта 
(Математика) Математика та інформатика 

014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров'я людини)

Середня освіта (Біологія та 
здоров'я людини)

014.07  Середня освіта 
(Географія)

Географія, економіка та 
краєзнавчо-туристична робота

 01 Освіта/Педагогіка

Географія, природознавство та 
спортивно-туристська робота

032 Історія та археологія Історія та археологія
033 Філософія

Філософія
Європейські студії

034 Культурологія
Культурологія
Візуальне мистецтво та 
менеджмент культурних проектів
Урбаністичні студії

035 Філологія  
Українська мова і література 
Українська мова і література та 
англійська мова
Українська мова і література, 
літературне редагування
Слов'янська філологія, літературне 
редагування  та створення 
контенту
Класичні мови і літератури та 
англійська мова
Польська мова і література та 
українська мова і українська 
література
Прикладна лінгвістика та 
англійська мова
Англійська мова та література і 
переклад та друга іноземна мова
Німецька мова та література і 
переклад та англійська мова
Французька мова та література і 
переклад та англійська мова
Переклад (іспанська та англійська 
мови) 

03 Гуманітарні науки

Переклад (китайська та англійська 
мови)



Переклад (арабська та англійська 
мови)

051  Економіка
Економіка та економічна політика
Бізнес-економіка
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Бізнес-аналітика та міжнародна 
статистика

Економічна аналітика та 
статистика

052  Політологія  Політичні технології та аналіз 
політики

053 Психологія Психологія
054 Соціологія

Соціально-політичні та 
маркетингові дослідження

05 Соціальні та 
поведінкові науки

Соціологія комунікацій, реклами 
та зв’язків з громадськістю

061 Журналістика
Журналістика 

06 Журналістика

Медіакомунікації та зв’язки з 
громадськістю

071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Бізнес-аналітика та аудит

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування
Інформаційні технології у 
фінансах та електронна комерція
Банківська справа та фінансовий 
консалтинг

073 Менеджмент
Менеджмент організацій
Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності
Менеджмент бізнес-процесів
Міжнародний менеджмент і 
бізнес-комунікації
Менеджмент
Бізнес-адміністрування

Менеджмент і глобальний бізнес

075 Маркетинг
Маркетинг
Маркетинговий менеджмент

07 Управління та 
адміністрування

Інформаційний маркетинг, 
реклама та зв’язки з 
громадськістю



076 Підприємництво, торгівля 
та біржова діяльність

Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємництво

08 Право 081 Право Право
09 Біологія 091 Біологія Біологія

101  Екологія Екологія
102 Хімія

Хімія
Харчова хімія та харчова безпека

103 Науки про Землю
Геологічна зйомка, пошук та 
розвідка корисних копалин
Прикладна гідрогеологія
Геологія нафти і газу

104 Фізика та астрономія
Фізика
Астрономія

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали

Прикладна фізика
Прикладна фізика енергетичних 
систем
Прикладна фізика нетрадиційної 
енергетики
Комп’ютерна фізика
Біомедичні нанотехнології 

106 Географія
Фізична географія, моніторинг і 
кадастр природних ресурсів 
Картографія, геоінформатика і 
кадастр
Географія рекреації та туризму

10 Природничі науки

Економічна, соціальна географія 
та регіональний розвиток

111 Математика Математика11 Математика та 
статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки
Теоретична і прикладна 
інформатика

Комп’ютерні науки

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека

12 Інформаційні 
технології

Кібербезпека
14 Електрична 
інженерія 144 Теплоенергетика Моделювання енергетичних 

систем та енергоефективність 



15 Автоматизація та 
приладобудування

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології

Автоматизація та комп’ютерно-
інтегровані технології

16 Хімічна та 
біоінженерія

162 Біотехнології та 
біоінженерія Біотехнології та біоінженерія

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота Соціальна робота
241 Готельно-ресторанна 
справа Готельно-ресторанна справа

242 Туризм
Туризм

24 Сфера 
обслуговування

Міжнародний туристичний бізнес
28 Управління та 
адміністрування

281 Публічне управління  та 
адміністрування

Публічне управління  та 
адміністрування

291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Міжнародні відносини та 
регіональні студії
Міжнародна інформація та 
міжнародні комунікації

 
 

Міжнародні відносини
292 Міжнародні економічні 
відносини

Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна 
справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція

29 Міжнародні 
відносини
 
 

293 Міжнародне право Міжнародне право



Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Шифр та назва галузі 
знань

Код та найменування 
спеціальності Назва освітньої програми

014.05 Середня освіта 
(Біологія та здоров’я людини)

Середня освіта (Біологія та 
здоров’я людини)

014.07 Середня освіта 
(Географія)

Географія, економіка та 
краєзнавчо-туристична робота

01 Освіта/Педагогіка

Географія, Людина і природа та 
туристська робота

032 Історія та археологія Історія та археологія
033 Філософія Філософія
034 Культурологія Культурологія
035 Філологія

Українська мова і література 
Українська мова і література та 
українська мова як іноземна
Слов'янська філологія, створення 
текстового контенту та креативне 
письмо
Класичні мови і літератури та 
англійська мова
Прикладна лінгвістика та 
англійська мова
Англійська мова та література і 
переклад та друга іноземна мова  
Німецька мова та література і 
переклад та англійська мова
Французька мова та література і 
переклад та англійська мова
Переклад (іспанська та англійська 
мови)

03 Гуманітарні науки

Переклад (китайська та англійська 
мови)

051 Економіка
Економіка та економічна політика
Прикладна економіка
Економічна кібернетика
Міжнародна економіка
Бізнес-аналітика та міжнародна 
статистика

Економічна аналітика та статистика

052 Політологія Глобальні студії та світова політика
053 Психологія Психологія
054 Соціологія

Соціальні технології

Соціальний менеджмент

05 Соціальні та 
поведінкові науки

Цифровий соціум



061 Журналістика
Журналістика
Аудіовізуальні медіа та цифрова 
журналістика

06 Журналістика

Стратегічні комунікації та нові 
медіа

071 Облік і оподаткування
Облік і оподаткування
Облік і аудит в управлінні бізнес-
процесами

072 Фінанси, банківська 
справа та страхування

Фінанси, банківська справа та 
страхування
Публічні фінанси
Фінансові технології та 
банківський менеджмент

073 Менеджмент 
Менеджмент організацій
Менеджмент 
зовнішньоекономічної діяльності
Адміністративний менеджмент
Бізнес-менеджмент
Бізнес-адміністрування (освітньо-
професійна програма)
Менеджмент
Бізнес-адміністрування
(освітньо-наукова програма)
Менеджмент організацій та 
адміністрування

075 Маркетинг Маркетинг
Підприємництво

 07 Управління та 
адміністрування

076 Підприємництво, 
торгівля та біржова діяльність Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність

08 Право 081 Право Право
091 Біологія

Біологія
Біохімія
Генетика

09 Біологія

Фізіологія людини і тварин
101 Екологія

Екологія та охорона 
навколишнього середовища
Екологічний контроль та аудит
Заповідна справа
Екологічна безпека

102 Хімія  
Хімія (освітньо-професійна 
програма)
Хімія (освітньо-наукова програма)

10 Природничі науки

Фармацевтична хімія (освітньо-



професійна програма)
103 Науки про Землю

Гідрогеологія
Геологія нафти і газу
Інженерна геологія

104 Фізика та астрономія
Фізика 
(освітньо-професійна програма)
Фізика (освітньо-наукова програма)
Астрономія та космічна 
інформатика (освітньо-професійна 
програма)
Астрономія та космічна 
інформатика (освітньо-наукова 
програма)

105 Прикладна фізика та 
наноматеріали

Експериментальна ядерна фізика та 
фізика плазми (освітньо-наукова 
програма)
Прикладна фізика (освітньо-
професійна програма)
Медична фізика (освітньо-
професійна програма)
Прикладна фізика енергетичних 
систем
Прикладна фізика нетрадиційної 
енергетики
Комп’ютерна фізика (освітньо-
наукова програма)

106 Географія                   
Географія 
Картографія, геоінформаційні 
системи і дистанційне зондування 
Землі
Економічна, соціальна географія та 
регіональний розвиток
Географія рекреації та туризму

111 Математика
Математика (освітньо-професійна 
програма)
Математика (освітньо-наукова 
програма)
Фундаментальна математика (Pure 
Mathematics) (освітньо-наукова 
програма)

113 Прикладна математика
Прикладна математика
(освітньо-професійна програма)

11 Математика та 
статистика

Прикладна математика
(освітньо-наукова програма)



12 Інформаційні 
технології 122 Комп’ютерні науки 

Інформаційні управляючі системи 
та технології 
Інформатика (освітньо-професійна 
програма)

Інформатика (освітньо-наукова 
програма)

123 Комп’ютерна інженерія Комп’ютерна інженерія

125 Кібербезпека Безпека інформаційних і 
комунікаційних систем

151 Автоматизація та 
комп’ютерно-інтегровані 
технології

Комп’ютеризовані системи 
управління та автоматика

15 Автоматизація та 
приладобудування

153 Мікро- та наносистемна 
техніка Фізична та біомедична електроніка

22 Охорона здоров’я 222 Медицина Медицина
241 Готельно-ресторанна 
справа Готельно-ресторанна справа24 Сфера 

обслуговування
242 Туризм Туризм 
291 Міжнародні відносини, 
суспільні комунікації та 
регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини та 
регіональні студії:
сходознавство
Міжнародні відносини та 
регіональні студії: європеїстика

292 Міжнародні економічні 
відносини

Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська 
економічна інтеграція
Міжнародний бізнес

29 Міжнародні 
відносини

293 Міжнародне право Міжнародне право



Третій (освітньо-науковий) рівень

Шифр та назва галузі 
знань

Код та найменування 
спеціальності Назва освітньої програми

06 Журналістика 061 Журналістика Журналістика
07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент Менеджмент і адміністрування

08 Право 081 Право Право
09 Біологія 091 Біологія Біологія
10 Природничі науки 104 Фізика та астрономія Фізика та астрономія
11 Математика та 
статистика 111 Математика Математика

11 Математика та 
статистика 113 Прикладна математика Прикладна математика

29 Міжнародні 
відносини

292 Міжнародні економічні 
відносини Міжнародні економічні відносини

29 Міжнародні 
відносини 293 Міжнародне право Міжнародне право


