Продовження Рубрикатора науково-технічної інформації (ДК 022:2008) 
Додаток 


АБЕТКОВО-ПРЕДМЕТНИЙ ПОКАЖЧИК НАЦІОНАЛЬНОГО КЛАСИФІКАТОРА "РУБРИКАТОР НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ" (ДК 022:2008) 
АБДОМІНАЛЬНИЙ 
Хірургія абдомінальна 76.29.39.15 
АБЗИМИ 
Абзими 62.37.43.13 
АБОНЕНТСЬКИЙ 
Абонентські телефонні пристрої 49.39.33 
Багатофункціональні абонентські пристрої 49.34.29 
АБРАЗИВ 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
Металеві абразиви. Металеві порошки, пасти тощо 61.71.37.05 
Неорганічні абразиви. Крупнозернисте полірування 61.71.37.11 
АБРАЗИВНИЙ 
Абразивне оброблення 59.13.01.15 
Абразивний інструмент 55.31.35 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
Абразивні та алмазні матеріали 55.09.37 
Динаміка абразивного оброблення 55.19.05.17 
Зношуваність, стійкість і процеси виправлення абразивного інструмента 55.19.05.23 
Кінематика процесів різання абразивним інструментом 55.19.05.13 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процеси абразивного оброблення 55.19.05.31 
Оброблюваність матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.29 
Основи оброблення абразивним інструментом 55.19.05 
Папір та тканини, покриті абразивним матеріалом. Наждачний папір 61.71.37.19 
Розрахунок і оптимізація умов абразивного оброблення 55.19.05.25 
Способи оброблення матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.27 
Стружкоутворення в процесі абразивного оброблення 55.19.05.15 
Теплові явища в процесі абразивного оброблення 55.19.05.19 
Якість поверхні і точність абразивного оброблення 55.19.05.21 
АБСОРБЦІЙНИЙ 
Схеми і устаткування абсорбційних холодильних установок 55.39.41.33 
АБСТРАКТНИЙ 
Абстрактні машини 28.25.19 
АВАНГАРД 
Авангард 18.41.45.19 
АВАНГАРДИЗМ 
Мистецтво початку ХХ ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
АВАРІЙНИЙ 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Системи аварійного порятунку. Системи посадки 55.49.51.35 
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ 
Аварійно-рятувальні служби 81.93 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Організація аварійно-рятувальних служб 81.93.05 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка для проведення аварійно-рятувальних робіт. Техніка для гасіння пожеж 81.93.15 
АВАРІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Машини аварійно-технічної служби 55.55.47 
АВАРІЯ 
Аварія, пов'язана з розлиттям нафти 87.33.33.19 
Забруднення в результаті аварії 87.15.08.17 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Медико-біологічні наслідки аварії на ЧАЕС 76.29.62.05 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Техногенна аварія 87.33.33.23 
Ускладнення і аварії під час буріння 52.47.15.35 
Ядерний вибух (аварія) 87.33.33.25 
АВІАБУДУВАННЯ 
Авіабудування 55.47 
Авіабудування у США, Англії, Франції, ФРН, Канаді та інших країнах 55.47.01.35 
Авіабудування в країнах СНД 55.47.01.33 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
Історія розвитку авіабудування. Персоналія 55.47.01.09 
Спеціальні матеріали для авіабудування 55.47.09 
Стан і перспективи розвитку авіабудування. Прогнозування 55.47.01.05 
Технологія авіабудування 55.47.13 
АВІАДВИГУНОБУДУВАННЯ 
Загальні питання авіадвигунобудування 55.42.47.01 
Спеціальні матеріали для авіадвигунобудування 55.42.47.09 
Технологія авіадвигунобудування 55.42.47.13 
АВІАМОДЕЛЬНИЙ 
Авіамодельний спорт 77.29.68 
АВІАТУРИЗМ 
Авіатуризм. Повітряні подорожі 71.37.07.23 
АВІАЦІЙНИЙ 
Авіаційна і космічна медицина 76.35.29 
Авіаційна і космічна психологія 15.81.39 
Авіаційна охорона лісів 68.47.41.05 
Авіаційні газотурбінні двигуни 55.42.47.37 
Авіаційні двигуни 55.42.47 
Авіаційні засоби ураження 78.25.13.43 
Випробування авіаційних двигунів 55.42.47.55 
Військова авіаційна техніка та озброєння 78.25.13 
Вплив авіаційних двигунів на довкілля 55.42.47.61 
Експлуатаційна технологічність авіаційних двигунів 55.42.47.59 
Застосування авіації та авіаційної техніки в різних галузях 73.37.63 
Комбіновані та інші види авіаційних двигунів 55.42.47.51 
Морехідна та авіаційна астрономія 41.29.35 
Надійність авіаційних двигунів 55.42.47.57 
Паливно-мастильні матеріали авіаційних двигунів 55.42.47.53 
Поршневі та роторні авіаційні двигуни 55.42.47.49 
Робототехнічні системи авіаційного озброєння 78.25.13.05 
Розроблення авіаційних двигунів 55.42.47.29 
Системи автоматичного керуваняя авіаційних двигунів 55.42.47.31 
Системи запуску авіаційних двигунів 55.42.47.35 
Системи змащування авіаційних двигунів 55.42.47.33 
Хвороби авіаційних працівників 76.35.29.07 
АВІАЦІЯ 
Авіація військово-морських сил 78.25.25.11 
Авіація иухопутних військ (армійська авіація) 78.27.07.17 
Бомбардувальна авіація 78.27.11.19 
Винищувальна авіація 78.27.11.15 
Винищувально-бомбардувальна авіація 78.27.11.17 
Військово-транспортна авіація 78.27.11.25 
Застосування авіації в сільському господарстві 68.85.17 
Застосування авіації та авіаційної техніки в різних галузях 73.37.63 
Літаки спеціальної авіації 78.25.13.35 
Літаки стратегічної (дальньої) авіації 78.25.13.21 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Морська авіація 78.27.13.13 
Повітроплавання. Авіація 73.37.33 
Розвідувальна авіація 78.27.11.23 
Стратегічна (дальня) авіація 78.27.11.13 
Штурмова авіація 78.27.11.21 
АВСТРАЛАЗІЯ 
Регіональна геологія Австралазії, Австралії, Океанії 38.21.27 
АВСТРАЛІЙСЬКИЙ 
Австралійські мови 16.41.47 
АВСТРАЛІЯ 
Географія Австралії й Океанії 39.23.25 
Історія Австралії та Океанії 03.19.83 
Історія населення країн Океанії й Австралії 05.31.25 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Регіональна геологія Австралазії, Австралії, Океанії 38.21.27 
Статистика країн Океанії та Австралії 83.37.25 
АВСТРІЯ 
Театр Австрії 18.45.91.15 
АВТОБЕТОНОЗМІШУВАЧ 
Бетонозмішувачі та автобетонозмішувачі 55.53.35.33 
АВТОБУС 
Автобуси 55.43.37 
Міжнародні і туристичні автобуси 55.43.37.33 
Міські автобуси 55.43.37.29 
Спеціалізовані автобуси 55.43.37.31 
АВТОВОКЗАЛ 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
АВТОГЕННИЙ 
Газове зварювання і різання (автогенне зварювання) 81.35.25 
АВТОГРЕЙДЕР 
Автогрейдери, грейдери, планувальники 55.53.29.35 
АВТОДРОМ 
Випробувальні автомобілі, полігони і автодроми 55.43.81.17 
АВТОЗЧЕПЛЮВАЛЬНИЙ 
Автозчеплювальні пристрої локомотивів і вагонів 55.41.05.41 
АВТОКЛАВ 
Стерилізатори і автоклави для консервної промисловості 55.63.41.35 
АВТОКОЛІМАЦІЙНИЙ 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
АВТОМАТ 
Автомати для продажу рідинних продуктів 55.65.35.31 
Автомати для продажу штучних товарів 55.65.35.29 
Автомати для розмінювання монет 55.65.35.33 
Аналіз і синтез скінченних автоматів 28.25.15 
Друкарські машинки і автомати, диктофони 59.73.29 
Кулінарні автомати і напівавтомати 55.65.45 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Теорія скінченних автоматів і формальних мов 28.25 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, на замовлення, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
Торговельні автомати 71.31.11.17 
Торгові та розмінні автомати 55.65.35 
Фасувальні машини і автомати для підприємств торгівлі 55.65.29.31 
Швейні машини і автомати 55.59.35.31 
АВТОМАТИЗАЦІЯ 
Автоматизація бібліотек 13.31.11.17 
Автоматизація в тематичній картографії 36.33.85 
Автоматизація виробництва в автомобілебудуванні 55.43.13.13 
Автоматизація (схеми і пристрої) кріогенних установок 55.39.43.39 
Автоматизація (схеми і пристрої) холодильних установок 55.39.41.43 
Автоматизація збирання і оброблення даних наукового експерименту 50.53.17 
Автоматизація і автоматизовані системи 37.01.85; 38.01.85; 39.01.85; 44.01.85; 45.01.85; 47.01.85; 49.01.85; 50.01.85; 53.01.85; 55.01.85; 58.01.85; 59.01.85; 61.01.85; 62.01.85; 64.01.85; 65.01.85; 66.01.85; 67.01.85; 69.01.85; 71.01.85; 76.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в демографічних дослідженнях 05.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в метрології 90.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в освіті 14.01.85 
Автоматизація і контролювання якості сушіння 66.29.17.27 
Автоматизація і механізація 55.16.21.33 
Автоматизація і механізація в кольоровій металургії 53.37.01.85 
Автоматизація і механізація в нафтовій і газовій промисловості 52.47.85 
Автоматизація і механізація в порошковій металургії 53.39.01.85 
Автоматизація і механізація в чорній металургії 53.31.01.85 
Автоматизація і механізація об'єктів на розглянутій території 23.01.85 
Автоматизація і механізація прокатного виробництва 53.43.01.85 
Автоматизація і механізація процесів гнуття 55.16.22.33 
Автоматизація і механізація процесів пресування 55.16.24.33 
Автоматизація і механізація статистичних робіт 83.77.85 
Автоматизація і релейний захист в електроенергетичних системах 44.29.31 
Автоматизація й автоматизовані системи 77.01.85 
Автоматизація контролю витрати і якості води 70.85.41 
Автоматизація наукових досліджень 12.51.85; 50.53 
Автоматизація проектування 50.51 
Автоматизація процесів проведення наукових експериментів 50.53.15 
Автоматизація та автоматизовані системи 84.01.85 
Автоматизація та автоматизовані системи в гірничій справі 52.01.85 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв в атомній енергетиці 44.33.37 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у вітроенергетиці 44.39.31 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у геліоенергетиці 44.37.33 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у гідроенергетиці 44.35.35 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у теплоенергетиці 44.31.85 
Автоматизація технологічних процесів у суднобудуванні 55.45.13.15 
Автоматизація управління охороною праці 86.19.15 
Автоматизація управлінської праці 82.01.85 
Автоматизація фізичного експерименту із застосуванням комп'ютерів 29.03.85 
Загальні питання механізації та автоматизації ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.57 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Керування процесами збагачування. Автоматизація 52.45.85 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Механізація і автоматизація 55.16.23.33 
Механізація і автоматизація в експлуатації гідротехнічних споруд 70.85.39 
Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт 73.41.15 
Механізація і автоматизація водопостачання 70.85.37 
Механізація і автоматизація для комплексних процесів 55.16.13.33 
Механізація і автоматизація для листового штампування 55.16.19.33 
Механізація і автоматизація для об'ємного штампування 55.16.17.33 
Механізація і автоматизація технологічних процесів ремонту машин 81.83.19.23 
Механізація і автоматизація у водному господарстві 70.85 
Механізми і автоматизація 55.16.15.33 
Напрями робіт з питань автоматизації наукових досліджень 50.53.19 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Системи автоматизації проектування літальних апаратів 55.47.07.29 
Технологія програмування. Автоматизація програмування 50.05.13 
АВТОМАТИЗОВАНИЙ 
Автоматизація і автоматизовані системи 37.01.85; 38.01.85; 39.01.85; 44.01.85; 45.01.85; 47.01.85; 49.01.85; 50.01.85; 53.01.85; 55.01.85; 58.01.85; 59.01.85; 61.01.85; 62.01.85; 64.01.85; 65.01.85; 66.01.85; 67.01.85; 69.01.85; 71.01.85; 76.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в демографічних дослідженнях 05.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в метрології 90.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в освіті 14.01.85 
Автоматизація й автоматизовані системи 77.01.85 
Автоматизація та автоматизовані системи 84.01.85 
Автоматизація та автоматизовані системи в гірничій справі 52.01.85 
Автоматизоване проектування 59.14.02.07 
Автоматизовані системи керування 53.01.85.11 
Автоматизовані системи керування безперервними технологічними процесами 50.47.29 
Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством 82.15.23.11 
Автоматизовані системи керування дискретними технологічними процесами 50.47.31 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Автоматизовані системи керування підприємствами та організаціями 50.49.37 
Автоматизовані системи керування складами 81.89.15.19 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматизовані системи керування технологічними процесами 50.47 
Автоматизовані системи контролю знань 14.01.85.05 
Автоматизовані системи оброблення геологічної інформації 52.01.29.05 
Автоматизовані системи організаційного керування 50.49 
Автоматизовані системи проектування 67.23.05.05 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Автоматизовані системи проектування машин 55.03.14.05 
Автоматизовані системи проектування суден 55.45.03.15 
Автоматизовані системи у водному господарстві 70.85.29 
Автоматизовані системи управління 72.01.85 
Галузеві автоматизовані системи керування 50.49.31 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Загальнодержавні автоматизовані системи керування 50.49.29 
Засоби автоматизованих систем керування (АСК) 78.25.25.29 
Засоби автоматизованого оброблення радіолокаційної інформації 78.25.17.21 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Комплексний автоматизований Електропривід 45.41.33 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Регіональні автоматизовані системи керування 50.49.33 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Системи дистанційного та автоматизованого керування на суднах 55.45.29.47 
Устаткування для автоматизованих складів 55.65.53 
АВТОМАТИКА 
Автоматика і телемеханіка на автомобільному транспорті 73.31.85 
Автоматика і телемеханіка на водному транспорті 73.34.85 
Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті 73.29.85 
Автоматика і телемеханіка на міському транспорті 73.43.85 
Автоматика і телемеханіка на промисловому транспорті 73.41.85 
Автоматика і телемеханіка на трубопровідному транспорті 73.39.85 
Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка 50 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Загальні питання автоматики та обчислювальної техніки 50.01 
Історія автоматики та обчислювальної техніки. Персоналія 50.01.09 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Технологія та устатковування для виробництва засобів автоматики та обчислювальноїтехніки 50.13 
Технологія та устатковування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устатковування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устатковування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
АВТОМАТИЧНИЙ 
Автоматичне оброблення тексту 16.31.21.03 
Автоматичне опрацювання тексту 20.19.27 
Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21.07 
Автоматичний переклад 16.31.21.05 
Автоматичний переклад. Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21 
Автоматичні лінії 55.29.33.33 
Автоматичні прилади газового захисту 55.33.43.37 
Автоматичні системи проектування автомобілів 55.43.03.15 
Елементи систем автоматичного керування 53.01.85.07 
Лінії та автоматичні комплекси для листового штампування 55.16.19.31 
Лінії та автоматичні комплекси для об'ємного штампування 55.16.17.31 
Лінії та автоматичні комплекси для пресування 55.16.24.31 
Лінії та автоматичні комплекси для різання 55.16.23.31 
Методи корекції системи автоматичного керування 50.43.21 
Оптимізація системи автоматичного керування 50.43.23 
Прилади для автоматичного титрування 31.05.35.05 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Системи автоматичного керування рухомим складом 55.41.05.37 
Системи автоматичного керування, регулювання і контролю 50.43 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
Системи автоматичного керуваняя авіаційних двигунів 55.42.47.31 
Системи автоматичного контролю функціонування складних систем 50.43.19 
Системи автоматичного регулювання гідротурбін та їхні елементи 55.37.31.33 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Стохастичні системи автоматичного керування, відстежувальні системи 28.15.23 
Теорія автоматичного керування 50.03 
Теорія автоматичного проектування 50.03.07 
Теорія систем автоматичного керування 28.15 
АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ 
Автоматизація виробництва в автомобілебудуванні 55.43.13.13 
Автомобілебудування 55.43 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Застосування кольорових металів в автомобілебудуванні 55.43.09.13 
Застосування нових матеріалів в автомобілебудуванні 55.43.09.09 
Застосування пластмаси і гуми в автомобілебудуванні 55.43.09.15 
Застосування текстильних матеріалів і кордів в автомобілебудуванні 55.43.09.17 
Застосування чорних металів в автомобілебудуванні 55.43.09.11 
Інформаційна діяльність в автомобілебудуванні 55.43.01.29 
Історія автомобілебудування. Персоналія 55.43.01.09 
Кадри автомобілебудування 55.43.01.79 
Конструкційні матеріали в автомобілебудуванні 55.43.09 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Охорона довкілля в автомобілебудуванні 55.43.01.94 
Стандартизація в автомобілебудуванні 55.43.01.37 
Технічна естетика та ергономіка автомобілебудування 55.43.01.95 
Технологічні процеси в автомобілебудуванні 55.43.13.15 
Технологія автомобілебудування 55.43.13 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
АВТОМОБІЛЬ 
Автоматичні системи проектування автомобілів 55.43.03.15 
Автомобілі 78.25.09.05 
Автомобілі високої прохідності 55.43.33 
Автомобілі з житловим кузовом 55.43.29.41 
Автомобілі з комбінованим приводом 55.43.35.31 
Автомобілі-самоскиди 55.43.31.35 
Автомобілі-тягачі 55.43.31.37 
Безпека автомобілів 55.43.03.27 
Вантажні автомобілі загального призначення 55.43.31.31 
Вантажні автомобілі, тягачі і причепи 55.43.31 
Вантажопасажирські та санітарні автомобілі 55.43.29.35 
Випробувальні автомобілі, полігони і автодроми 55.43.81.17 
Випробувальні стенди для автомобілів 55.43.81.19 
Водні автомобілі 55.43.33.37 
Вузли, агрегати та устаткування автомобілів 55.43.41 
Гальма автомобілів 55.43.41.33 
ГВС оброблення деталей автомобілів 81.19.51.13 
Гоночні автомобілі 55.43.29.39 
Двигуни автомобілів 55.43.41.29 
Дорожньо-рейкові автомобілі 55.43.35.33 
Економічність і вартість автомобілів 55.43.03.33 
Експериментальні автомобілі 55.43.29.31 
Електротехнічне устаткування автомобілів 45.53.39 
Електроустаткування автомобілів, сигналізація і контрольні прилади 55.43.41.43 
Забруднення відпрацьованими газами автомобілів 87.15.08.21 
Інше устаткування автомобілів 55.43.41.47 
Інші види автомобілів 55.43.35.99 
Керованість і прохідність автомобілів 55.43.03.21 
Коливання в автомобілях 55.43.03.23 
Конструювання і розрахунок автомобілів 55.43.03.29 
Кузови і рами автомобілів 55.43.41.41 
Легкові автомобілі 55.43.29 
Легкові автомобілі загального призначення 55.43.29.33 
Методи випробування автомобілів і їхніх вузлів та деталей 55.43.81.15 
Надійність автомобілів 55.43.03.25 
Особливі види автомобілів 55.43.35 
Підвіси автомобілів 55.43.41.37 
Пристрої пасивної безпеки автомобіля 55.43.41.45 
Причепи до легкових автомобілів 55.43.29.43 
Ремонт складових частин комбайнів та автомобілів 81.83.19.17 
Рульове керування і неведучі мости автомобілів 55.43.41.35 
Сміттєпровізні автомобілі та сміттєзбиральна тара 55.55.31.35 
Спеціалізовані вантажні автомобілі 55.43.31.33 
Спортивні автомобілі 55.43.29.37 
Стійкість. Гальмування автомобілів 55.43.03.19 
Теорія руху і тяговий розрахунок автомобілів 55.43.03.17 
Трансмісії автомобілів 55.43.41.31 
Устаткування для випробування автомобілів 55.43.81.21 
Шини, колеса і неколісні рушії автомобілів 55.43.41.39 
Шум і вібрації в автомобілях 55.43.03.31 
АВТОМОБІЛЬНИЙ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматика і телемеханіка на автомобільному транспорті 73.31.85 
Автомобільний спорт 77.29.02 
Автомобільний транспорт 73.31 
Автомобільний туризм 71.37.07.17 
Автомобільні війська 78.27.07.27 
Автомобільні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.35 
Автомобільні напівпричепи 55.43.31.43 
Автомобільні перевезення 73.31.61 
Автомобільні причепи 55.43.31.41 
Автомобільні шляхи 73.31.11 
Військова автомобільна техніка 78.25.09 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Експлуатаційні матеріали на автомобільному транспорті 73.31.09 
Загальні питання автомобільної служби 78.25.09.01 
Зв'язок і сигналізація на автомобільному транспорті 73.31.86 
Корозія і захист від корозії на автомобільному транспорті 73.31.97 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Штучні споруди на автомобільних шляхах 73.31.13 
АВТОМОДЕЛЬНИЙ 
Автомодельний спорт 77.29.03 
АВТОНОМНИЙ 
Автономні рефрижератори 81.31.29.07 
Застосування автономних пожежних сигналізаторів 81.92.86.11 
АВТОПОЇЗД 
Автопоїзди 55.43.31.39 
АВТОР 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Оцінка розміру завданих збитків авторам 85.31.42.17 
Права авторів 10.41.25 
АВТОРСТВО 
Право авторства на відкриття і винаходи 85.37.29 
АВТОРСЬКИЙ 
Авторське право 10.41; 10.89.41 
Авторське право окремих країн 10.41.91 
Авторське свідоцтво 85.37.33 
Авторські договори 10.41.31 
Відповідальність в авторському праві 10.41.65 
Загальні питання щодо авторського права в літературі та мистецтві 10.41.01 
Міжнародне авторське право в галузі мистецтва 18.17.59 
Об'єкти авторського права 10.41.23 
Охорона авторських прав 10.41.51 
Пісні бардів (авторські пісні) 18.41.45.13 
Суб'єкти авторського права 10.41.21 
АВТОСЕРВІС 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
АВТОСТАНЦІЯ 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
АВТОСТОЯНКА 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
Міські і міжміські транспортні мережі та автостоянки 67.25.27 
АВТОТРАНСПОРТНИЙ 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
АГЕНТ 
Антимікробні агенти 31.27.22 
АГЕНТСТВО 
Зовнішньоторговельні міжнародні агентства 72.29.05 
АГЕНТСЬКИЙ 
Організації-агенти. Агентські угоди 84.13.52.05 
АГЛОМЕРАТ 
Виробництво залізорудного агломерату 53.31.15.19 
АГЛОМЕРАЦІЯ 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
АГРАРНИЙ 
Аграрне право 10.51 
Аграрне право окремих країн 10.51.91 
Відповідальність в аграрному праві 10.51.65 
Культура аграрної цивілізації 13.09.15.11 
АГРАРНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
(Аграрно-промислова інтеграція) -> 0Д.ЕА.0Е 06.75.11 
АГРЕГАТ 
Агрегати з поршнями, які вільно рухаються 55.42.37 
Агрегати позапічного нагрівання 53.07.07.19 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Вузли, агрегати та устаткування автомобілів 55.43.41 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Конструкції агрегатів і вузлів літака 55.47.29.31 
Розрахунок агрегатів і вузлів літальних апаратів 55.47.05.31 
Системи, вузли і агрегати двигунів 55.42.27 
АГРЕГАТНИЙ 
Агрегатне перероблення лісоматеріалів 66.31.19 
Агрегатні і спеціальні верстати 55.29.33.35 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
АГРОБІОЛОГІЯ 
Агробіологія 68.29.11 
АГРОГЕОГРАФІЯ 
Агрогеографія 68.29.04 
АГРОКЛІМАТОЛОГІЯ 
Агрометеорологія і агрокліматологія 68.29.05 
АГРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ 
Агролісомеліорація 68.47.33 
АГРОМЕТЕОРОЛОГІЯ 
Агрометеорологія і агрокліматологія 68.29.05 
АГРОПРОМИСЛОВий 
Економіка агропромислового комплексу в цілому 06.71.07 
Сільськогосподарські будівлі і споруди. Агропромислові комплекси 67.29.55 
Статистика агропромислового комплексу 83.31.27 
АГРОТЕХНІКА 
Агротехніка 68.29.13 
АГРОФІЗИКА 
Агрофізика 68.29.03 
АГРОХІМІЧНИЙ 
Агрохімічна служба 68.33.15 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
АГРОХІМІЯ 
Агрохімія 68.33 
АДАПТАЦІЯ 
Адаптація до умов довкілля. Системи життєзабезпечення 87.24.27 
Молекулярні критерії адаптації 34.15.61 
АДАПТЕР 
Утримувачі. Підставки. Касети. Адаптери 60.33.19.11 
АДАПТИВНИЙ 
Адаптивні та навчальні системи 28.19.23 
АДВОКАТ 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
АДВОКАТУРА 
Адвокатура 10.71.61 
АДГЕЗИВНИЙ 
Адгезивні способи (клеї) 81.35.37.05 
АДИТИВНИЙ 
Адитивна теорія чисел. Аналітичні методи 27.15.21 
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ 
Адміністративно-господарські служби підприємства 82.15.23.13 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
Управління в галузі адміністративно-політичної діяльності держави 10.17.51 
АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВИЙ 
Адміністративно-правова відповідальність 10.17.65 
АДМІНІСТРАТИВНО-ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ 
Адміністративна статистика 83.33.63 
Адміністративне виробництво (адміністративний процес) 10.17.31 
Адміністративне право 10.17 
Адміністративне право окремих країн 10.17.91 
Державне та адміністративне управління 82.13 
Органи адміністративної юстиції 10.71.51 
Політичні та адміністративні карти. Карти населення 23.04.19 
Судова статистика. Статистика злочинності та адміністративних правопорушень 83.33.69 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Функції державного та адміністративного управління 82.13.03.05 
АДМІНІСТРАЦІЯ 
Діяльність Державної податкової адміністрації 82.13.23 
АДСОРБЕНТ 
Інші органічні адсорбенти 61.61.49.11 
Іонообмінні адсорбенти. Іоніти (Іонообмінники) 61.61.49.05 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
АДСОРБЕР 
Адсорбери 81.31.11.17 
Методи визначення адсорбції газів і пари 31.15.35.07 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
АЕРО- 
Математичні моделі аеро- і гідромеханіки 27.35.14 
АЕРОГІДРОПРУЖНІСТЬ 
Аерогідропружність 30.51.39 
АЕРОДИНАМІКА 
Аеродинаміка космічних апаратів і ракет 55.49.03 
Аеродинаміка літальних апаратів 55.47.03 
Аеродинаміка у воєнній справі 78.21.45 
Прикладна аеродинаміка 30.17.53 
АЕРОДИНАМІЧНИЙ 
Аеродинамічні випробування ракет і космічних апаратів 55.49.03.37 
Аеродинамічні розрахунки і дослідження вітротурбін 55.37.33.31 
Аеродинамічні сили і моменти 55.49.03.31 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
АЕРОДРОМ 
Аеропорти. Аеродроми 73.37.21 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Обладнання військових аеродромів 78.25.13.49 
АЕРОЗЙОМКА 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в будівництві 36.23.27 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в транспорті 36.23.29 
Прикладна геодезія. Прикладні застосування аерозйомки і фотограмметрії 36.23 
Спеціальні види аерозйомки 36.23.21 
АЕРОЗНІМАЛЬНИЙ 
Аерознімальні роботи у створенні топографічних карт 36.29.15 
АЕРОЗОЛЬ 
Інгалятор аерозолів 76.13.19.17 
АЕРОКОСМІЧНИЙ 
Використання аерокосмічної інформації 89.57.45 
АЕРОМОБІЛЬНИЙ 
Аеромобільні війська. Повітряно-десантні війська 78.27.07.11 
АЕРОПОРТ 
Аеропорти. Аеродроми 73.37.21 
Центри повітряного транспорту. Аеропорти 67.29.63.11 
АЕРОСАНИ 
Аеросани і снігоходи 55.43.33.39 
АЕРОСТАТ 
Літальні апарати, легші за повітря (аеростати) 73.37.33.05 
АЕРОТЕРМОПРУЖНІСТЬ 
Аеротермопружність 55.47.05.33 
АЗБЕСТ 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Розроблення родовищ азбесту 52.39.47 
АЗБЕСТОТЕХНІЧИЙ 
Устаткування для виробництва азбестотехнічних виробів 55.39.33.35 
АЗБЕСТОЦЕМЕНТНИЙ 
Виробництво будівельних азбестоцементних виробів 67.15.59 
Устаткування для виробництва азбестоцементних будівельних матеріалів 55.53.39.37 
АЗІЯ 
Географія закордонної Азії 39.23.19 
Історія Азії 03.19.73 
Історія населення країн Азії 05.31.19 
Країни Азії 52.01.11.07 
Мови Південно-Східної Азії 16.41.57 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Азії 87.51.19 
Регіональна геологія закордонної Азії 38.21.21 
Стародавні мови Передньої і Малої Азії 16.41.35 
Статистика країн Азії 83.37.19 
АЗОБАРВНИК 
Азобарвники 61.39.29 
АЗОГЕН 
Азогени (продукти для холодного або азоїдного фарбування) 61.39.31 
АЗОМЕТИНОВИЙ 
Поліметинові й азометинові барвники 61.39.47 
АЗОТ 
Азот і його сполуки 61.31.31 
Азотовмісні сталі 81.29.09.13 
Азотофіксація 34.31.29 
Біохімія асиміляції азоту 31.27.27 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Складні добрива на основі азотнокислотного розкладу фосфатів 61.33.35.11 
Сполуки азоту 61.31.31.17 
Сполуки кремнію з азотом 61.31.47.19 
Сполуки триоксиду сірки з галогенами та азотом 61.31.29.21 
АЗОТИСТИЙ 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
АЗОТНИЙ 
Азотна кислота 61.31.31.11 
Азотні добрива 61.33.29 
Виробництво амонієвих солей. Виробництво азотних добрив 61.31.31.05 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
АЗОТУВАННЯ 
Азотування 55.21.19.15 
Азотування металів і сплавів 53.03.11.23 
Внутрішнє окислення, внутрішнє азотування 53.49.05.57 
АЙСБЕРГ 
Лід у морі. Лід і айсберги з погляду океанографії 37.25.37 
АКАДЕМІЧНИЙ 
Веслування академічне 77.29.21 
АКАДЕМІЯ 
Військові академії, університети, інститути 78.01.45.03 
АКАРИЦИД 
Інсектициди, акарициди і нематоциди 61.49.31 
АКВАКУЛЬТУРА 
Аквакультура 69.25 
Акліматизація та інтродукція об'єктів аквакультури 69.25.25 
Вирощування об'єктів аквакультури 69.25.18 
Відтворення об'єктів аквакультури 69.25.14 
Гідробіологія середовища проживання об'єктів аквакультури 69.25.03 
Інші питання аквакультури 69.25.99 
Розведення об'єктів аквакультури 69.25.13 
Устаткування для аквакультури 69.25.85 
АКВАТОРІЯ 
Буріння свердловин на морі та в інших акваторіях 52.47.16 
Геологія нафтогазоносних акваторій 52.47.01.07 
Природні території (акваторії) та об'єкти, штучно створені об'єкти, що охороняються 87.31.91 
Топографічна зйомка акваторій 36.29.11 
АКЛІМАТИЗАЦІЯ 
Акліматизація та інтродукція 68.35.07 
Акліматизація та інтродукція об'єктів аквакультури 69.25.25 
АКРЕДИТАЦІЯ 
Акредитація 84.07 
Акредитація органів із сертифікації 84.07.81 
Атестація і акредитація освітніх закладів 14.15.17 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Матеріали загального характеру з акредитації 84.07.05 
Методи та шляхи удосконалення процедур акредитації 84.07.07 
Стандартизація процедур з акредитації 84.07.37 
АКРОБАТИКА 
Акробатика 77.29.04 
АКСЕСУАР 
Аксесуари фотоапаратів 60.33.19.25 
АКТ 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
Законодавчі та нормативно-правові акти 71.01.01 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Нормативно-правові акти 85.01.05.05 
Процесуальні акти і дії 10.79.41 
Процесуальні акти і дії. Судові процедури 10.31.41 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
АКТИВНИЙ 
Активні утворення і центри активності на Сонці 41.21.19 
Біологічно активні добавки 69.09.07.07 
Біорегулятори. Гормони й інші біологічно активні сполуки 31.27.37 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Фізіологічно активні речовини 34.39.49 
Хімічно активні речовини 61.74.29 
АКТИВНІСТЬ 
Активні утворення і центри активності на Сонці 41.21.19 
Активність компонентів металургійних розплавів 53.03.05.27 
Вплив сонячної активності на погоду і клімат 37.23.33 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Магнітна активність 37.15.11 
Оздоровча активність у різні ігрові періоди 77.03.55 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
Сонячна активність. Сонячно-земні зв'язки 37.15.21 
Центри ділової активності 67.29.31.05 
Циклічність сонячної активності. Служба Сонця 41.21.29 
АКТИВОВАНИЙ 
Активоване вугілля 61.61.49.07 
Синтетичні неорганічні оксиди. Активований оксид алюмінію 61.61.49.25 
АКТОР 
Театр одного актора 18.45.45.17 
АКУСТИКА 
Акустика 29.37 
Акустика природних середовищ 29.37.27 
Атмосферна акустика 37.21.21 
Гідроаеродинамічна акустика 30.51.21 
Математичні моделі акустики 27.35.16 
Музична акустика 29.37.43 
Терміка, оптика, акустика океану 37.25.25 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
Фізичні основи архітектурної та будівельної акустики 29.37.35 
АКУСТИКО-ГРАВІТАЦІЙНИЙ 
Припливи, акустико-гравітаційні хвилі 37.15.19 
АКУСТИЧНИЙ 
Акустичні вимірювання 29.37.23 
Акустичні системи локації 47.49.41 
Акустичні шуми 29.37.33 
Вимірювання акустичних величин 90.27.36 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Прилади для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання характеристик акустичних шумів 59.39.37 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Радіо- та акустична голографія 47.37.31 
АКУСТОЕЛЕКТРОНІКА 
Акустоелектроніка та акустооптика 29.37.25 
АКУСТООПТИКА 
Акустоелектроніка та акустооптика 29.37.25 
АКУШЕРСТВО 
Акушерство 76.29.48.05 
Акушерство і гінекологія 76.29.48 
Ветеринарне акушерство і гінекологія. Ветеринарна андрологія 68.41.49 
Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології 76.29.61.07 
АКЦЕНТОЛОГІЯ 
Фонологія. Фонетика. Акцентологія 16.21.37 
АКЦІОНЕРНИЙ 
Торгове (комерційне) право. Право акціонерних товариств 10.27.59 
АЛГЕБРА 
Алгебра 27.17 
Гомологічна алгебра 27.17.31 
Елементарна алгебра: дії, формули 27.17.14 
Лінійна та полілінійна алгебра 27.17.29 
Структури, з булевими кільцями та алгеброю 27.17.21 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
Топологічні алгебри і теорія нескінченномірних уявлень 27.39.23 
Універсальні алгебри. Вільні алгебри 27.17.23 
Чисельні методи алгебри 27.41.15 
АЛГЕБРАЇЧНИЙ 
Алгебраїчна геометрія 27.17.33 
Алгебраїчна теорія чисел 27.15.25 
Алгебраїчна топологія 27.19.17 
Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії 27.21.17 
АЛГОРИТМ 
Алгоритми і обчислювальні функції 27.03.17 
Алгоритми і програми оброблення геологічної інформації 52.01.29.07 
Алгоритми керування 53.01.77.07 
Алгоритми пошуку за разовими запитами 13.41.52.11 
Алгоритми, програми 37.01.51 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 
АЛГОРИТМІЧНИЙ 
Алгоритмічні задачі комбінаторного аналізу 27.45.20 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
АЛЕРГІЧНИЙ 
Алергічний діатез 76.29.47.05 
АЛЕРГІЯ 
Алергія контактна 76.29.38.07 
Алергія лікарська 76.29.38.11 
Алергія пилкова. Полінози 76.29.38.17 
Алергія професійна 76.29.38.13 
Алергія харчова 76.29.38.05 
Алергія холодова 76.29.38.15 
АЛЕРГОЛОГІЯ 
Алергологія 34.43.51 
Клінічна алергологія 76.29.38 
АЛІФАТИЧНИЙ 
Аліфатичні сполуки 31.21.21; 61.37.29 
АЛІЦИКЛІЧНИЙ 
Аліциклічні сполуки 31.21.23; 61.37.31 
АЛКАЛОЇД 
Алкалоїди 31.23.21 
Біотехнологічне одержання алкалоїдів 62.13.49 
АЛКОГОЛІЗМ 
Алкоголізм 76.29.52.05 
АЛМАЗНИЙ 
Абразивні та алмазні матеріали 55.09.37 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
АЛМАЗОМІСТКИЙ 
Розроблення родовищ алмазомістких руд і пісків 52.31.49 
АЛЬБУМІН 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
АЛЬДЕГІД 
Альдегіди і кетони 31.21.21.13 
АЛЬДЕГІДОКИСЛОТА 
Альдегідокислоти і кетонокислоти 31.21.21.21 
АЛЬПІНІЗМ 
Альпінізм 77.29.05 
АЛЬТЕРНАТИВНИЙ 
Альтернативна технологія 87.53.25.05 
АЛЮМІНІЄВОМІСТКИЙ 
Розроблення родовищ алюмінієВОмістких руд 52.31.53 
АЛЮМІНІЄВОРГАНІЧНИЙ 
Алюмінієвоорганічні сполуки 31.21.29.09 
АЛЮМІНІЙ 
Алюміній і його сплави 81.31.09.17 
Виробництво алюмінію 53.37.91.15 
Синтетичні неорганічні оксиди. Активований оксид алюмінію 61.61.49.25 
АЛЮМОСИЛІКАТНІ 
Алюмосилікатні вогнетриви 53.07.11.11 
Глиноземні алюмосилікатні вогнетриви. Шамотові вогнетриви 61.35.35.05 
АМАТОРСЬКИЙ 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Культурно-просвітня робота і аматорська діяльність в окремих країнах 13.21.91 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
АМБЛІОПІЯ 
Амбліопія 76.29.56.05 
АМЕРИКА 
Географія Америки 39.23.23 
Історія Південної Америки 03.19.79 
Історія Північної та Центральної Америки 03.19.77 
Історія населення країн Америки 05.31.23 
Країни Центральної і Південної Америки 52.01.11.11 
Охорона довкілля і природних ресурсів Америки 87.51.23 
Регіональна геологія Америки 38.21.25 
Статистика країн Америки 83.37.23 
АМЕРИКАНСЬКИЙ 
Мови американських індійців 16.41.63 
АМІАК 
Аміак 61.31.31.07 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
АМІАЧНИЙ 
Виробництво аміачної води 61.33.29.11 
Виробництво аміачної селітри 61.33.29.05 
Генератори-кип'ятильники (для аміачних розчинів тощо) 81.31.11.11 
АМІНИ 
Аміни 31.21.21.27 
АМІНОКИСЛОТА 
Амінокислоти 62.37.43.15 
Амінокислоти, пептиди, білки 31.23.27 
Біотехнологічне одержання амінокислот 62.13.37 
Обмін білків і амінокислот 31.23.27.13 
АМНІСТІЯ 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
АМОНІЄВИЙ 
Виробництво амонієвих солей. Виробництво азотних добрив 61.31.31.05 
АМОРТИЗАТОР 
Амортизатори, демпфери та інші віброізолюючі пристрої 55.03.41.17 
АМОРТИЗАЦІЙНИЙ 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
АМОРФНИЙ 
Аморфні тіла 31.15.21.09 
Гази. Рідини. Аморфні тіла 31.15.21 
Кристалізація аморфних сплавів 53.49.05.55 
АМОФОС 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
АМФІБІЯ 
Амфібії 73.49.35 
АМФОТЕРНИЙ 
Амфотерні сурфактанти 61.71.29.07 
АНАЛІЗ 
Алгоритмічні задачі комбінаторного аналізу 27.45.20 
Аналіз випадкових явищ (процесів) 28.29.27 
Аналіз виробничого процесу 81.13.05.05 
Аналіз води 70.27.11 
Аналіз довкілля металургійних підприємств 53.81.39 
Аналіз і оброблення електроакустичних сигналів 47.55.35 
Аналіз і прогноз погоди 37.21.39 
Аналіз і синтез скінченних автоматів 28.25.15 
Аналіз кольорових металів і сплавів 53.81.35 
Аналіз неметалічних матеріалів металургійного виробництва 53.81.37 
Аналіз неорганічних речовин 31.19.15 
Аналіз органічних речовин 31.19.29 
Аналіз речовинного складу, структури і текстури 53.81.31.05 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Аналіз складальної технологічності оптико-електронних приладів 59.14.25.15 
Аналіз фізико-механічних властивостей 53.81.35.05 
Аналіз хімічного складу 53.81.33.05 
Аналіз чорних металів і сплавів 53.81.33 
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 16.21.21.05 
Вступ до аналізу і деякі спеціальні питання аналізу 27.23.15 
Демографічний аналіз 05.07.13 
Дисперсійний аналіз 83.03.05.05 
Дисперсійний аналіз суспензій і емульсій 31.15.45 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Економічний аналіз 06.35.35 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Загальна теорія комбінаторного аналізу 27.45.15 
Імунобіотехнологічні методи аналізу 62.41 
Імуноферментний аналіз 62.41.31 
Інші види аналізу 53.81.35.07 
Інші методи аналізу 62.41.99 
Кількісний аналіз 31.19.29.07 
Кількісний аналіз. Методи 31.19.15.07 
Когнітологія. Когнітивний аналіз і моделювання 28.29.67 
Комбінаторний аналіз. Теорія графів 27.45 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Математичний аналіз 27.23 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Методи аналізу й випровування барвників 61.39.81 
Методи аналізу нафти, нафтопродуктів і газів 61.51.81 
Методи генетичного аналізу 34.23.07 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи і засоби спостерігання, вимірювання і аналізу 41.51.37 
Методи оброблення та аналізу соціологічної інформації 04.15.41 
Наближені методи функціонального аналізу 27.39.29 
Нелінійний функціональний аналіз 27.39.27 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності 06.75.73 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Реагенти для аналізу 62.41.09 
Ренгеноструктурний аналіз мінералів 38.41.21 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Системний аналіз. 28.29 
Склад органічних речовин. Якісний аналіз 31.19.29.05 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
Статистичний аналіз 83.03.05 
Теорія когнітивного аналізу і моделювання 28.29.67.31 
Техніко-економічний аналіз щодо патентних матеріалів 85.35 
Технічний аналіз у металургії 53.81 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
Функціональний аналіз і теорія оператора 27.39 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Чисельні методи аналізу 27.41.17 
Якісний аналіз 31.19.15.05 
АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНИЙ 
Аналітико-синтетичне перероблення документальних джерел інформації 20.19 
АНАЛІТИЧНИЙ 
Адитивна теорія чисел. Аналітичні методи 27.15.21 
Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії 27.21.17 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Аналітична теорія чисел 27.15.19 
Аналітична хімія 31.19 
Аналітичні простори 27.19.21 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Сучасні завдання аналітичної хімії 31.19.03.05 
Теоретичні питання аналітичної хімії 31.19.03 
АНАЛОГ 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
Макроліди та їхні аналоги 31.23.43 
АНАЛОГО-ЦИФРОВИЙ 
Аналого-цифрові (гібридні) обчислювальні машини і обчислювальні комплекси 50.35 
Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 50.09.49 
АНАЛОГОВИЙ 
Аналогова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.29 
Аналогові елементи, вузли і пристрої 50.09.35 
Аналогові обчислювальні машини (АОМ) 50.31 
Системи і апаратура аналогової передачі 49.27.29 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
АНАРХІЗМ 
Анархізм 26.03.25 
АНАТОМІЯ 
Анатомія і гістологія домашніх та сільськогосподарських тварин 34.41.37 
Нормальна анатомія людини і тварин 34.41.35 
Патологічна анатомія 76.03.49 
АНГІДРИД 
Сірчистий ангідрид 61.31.29.17 
АНГІОЛОГІЯ 
Кардіологія і ангіологія 76.29.30 
АНГЛО-АМЕРИКАНСЬКИЙ 
Англо-американське бібліотекознавство 13.31.91.11 
АНДРОЛОГІЯ 
Ветеринарне акушерство і гінекологія. Ветеринарна андрологія 68.41.49 
АНЕМІЯ 
Анемія 76.29.33.05 
АНЕСТЕЗІОЛОГІЯ 
Анестезіологія 76.29.44 
АНІЗОТРОПНИЙ 
Анізотропні рідини. Рідкі кристали 29.17.25 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
АНІЛІНОВИЙ 
Анілінові друкарські фарби 60.29.11.11 
АНОДНИЙ 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
АНОМАЛІЯ 
Аномалії сечових шляхів 76.29.43.05 
АНОТУВАННЯ 
Анотування в бібліографії 13.41.08.13 
Анотування і реферування 20.19.19 
АНТАРКТИДА 
Регіональна геологія Антарктиди 38.21.29 
АНТАРКТИКА 
Географія Антарктики 39.23.27 
Історія Арктики та Антарктики 03.19.81 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
АНТЕНА 
Антени 47.45.29 
Антени. Хвилеводи. Елементи НВЧ-техніки 47.45 
АНТИБІОТИК 
Антибіотики 31.23.25 
Антибіотики, токсини 62.37.43.21 
Біотехнологічне одержання антибіотиків 62.13.35 
АНТИВІРУСНИЙ 
Антивірусне програмне забезпечення 50.41.27 
АНТИВОЄННИЙ 
Антивоєнний рух 11.25.37 
АНТИГЕН 
Антигени 34.43.27 
АНТИДОПІНГОВИЙ 
Антидопінговий контроль у спорті 77.05.11 
АНТИМІКРОБНИЙ 
Антимікробні агенти 31.27.22 
АНТИСЕГНЕТОЕЛЕКТРИК 
Сегнето- і антисегнетоелектрики 29.19.35 
АНТИТІЛО 
Антитіла 62.37.43.23 
АНТИФЕРОМАГНЕТИК 
Антиферомагнетики і слабкий феромагнетизм 29.19.43 
АНТИФОУЛІНГ 
Антифоулінги, молюскоциди 61.49.33 
АНТОЦІАНІН 
Кумарини, флавоноїди, антоціаніни і споріднені сполуки 31.23.39 
АНТРАХІНОНОВИЙ 
Антрахінонові барвники 61.39.39 
АНТРОПОГЕНЕЗ 
Антропогенез 34.37.25 
АНТРОПОГЕНЕТИКА 
Антропогенетика 34.37.31 
АНТРОПОГЕННИЙ 
Антропогенний вплив на ландшафт. Охорона і оптимізація ландшафту 87.29 
Антропогенні впливи на екосистеми 34.35.51 
Види антропогенного впливу на ландшафт 87.29.29 
Віддалені наслідки впливу на здоров'я населення антропогенних змін довкілля 87.25.35 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Геологія та археологія антропогену 38.43.15 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Комплексний вплив антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення 87.25.33 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
Палеографія (до антропогенного періоду) 52.13.41.15 
Рекультивація ландшафтів, порушених антропогенним впливом 87.29.31 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
АНТРОПОГЕНОВИЙ 
Антропогеновий період 38.43 
Генетичні типи антропогенових відкладень 38.43.21 
Історія розвитку фауни і флори антропогенового періоду 38.43.17 
Палеогеографія антропогенового періоду 38.43.19 
Палеогеографія (до антропогенового періоду) 38.15.29 
АНТРОПОЛОГІЯ 
Антропологія 34.37 
Гуманізм і антропологія культури 13.07.25.15 
Етнічна антропологія 34.37.35 
Етнографія й історична антропологія 03.61 
Історична антропологія 03.61.21 
Морфологічна антропологія 34.37.15 
Спортивна антропологія 77.05.09 
Фізіологічна антропологія 34.37.21 
АНТРОПОМЕТРИЧНИЙ 
Електронні антропометричні прилади 76.13.15.05 
АОМ 
Аналогові обчислювальні машини (АОМ) 50.31 
Методика реалізації задач на АОМ 50.31.33 
Спеціалізовані АОМ 50.31.31 
Універсальні АОМ 50.31.29 
АОРТА 
Хвороби аорти 76.29.30.51 
АПАРАТ 
Аеродинаміка космічних апаратів і ракет 55.49.03 
Аеродинаміка літальних апаратів 55.47.03 
Аеродинамічні випробування ракет і космічних апаратів 55.49.03.37 
Апарат штучного дихання 76.13.19.07 
Апарат штучного кровообігу 76.13.19.05 
Апарат штучної нирки 76.13.19.09 
Апарат штучної підшлункової залози 76.13.19.11 
Апарати для галтування ювелірного каміння 80.33.13.19 
Апарати для оцінювання діамантів 80.33.13.17 
Апарати для продажу напоїв 55.65.33.31 
Апарати компресійно-дистракційні 76.13.19.13 
Безколісні машини, апарати на повітряній подушці 55.43.33.41 
Безпілотні літальні апарати 78.25.13.39 
Біотехнологічні апарати 62.13.15 
Біотехнологічні процеси та апарати 62.13 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Виведення на орбіту космічних апаратів 55.49.05.33 
Випробування космічних апаратів і ракет 55.49.81 
Динаміка польоту космічних апаратів і ракет 55.49.05 
Дифузійні апарати для цукрового буряку 55.63.35.37 
Дифузійні апарати для цукрової тростини 55.63.35.39 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Електричні апарати 45.31 
Електричні апарати високої напруги 45.31.29 
Електричні апарати низької напруги 45.31.31 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Електрохімічні процеси і апарати 61.13.27 
Енергетичні установки космічних апаратів 55.42.49.41 
Ергатичні системи керування космічними апаратами 89.23.51 
Загальні питання щодо проектування літальних апаратів 55.47.07.01 
Запуск ракет і космічних апаратів 55.49.05.29 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Інші літальні апарати 78.25.13.41 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
Конструкція космічних апаратів і ракет 55.49.29 
Конструкція, системи і устаткування літальних апаратів 55.47.29 
Контактні копіювальні апарати 60.31.19.05 
Копіювальні апарати для друку на плівковій стрічці 60.31.21.11 
Копіювальні апарати. Копіювальні ящики 60.31.21.07 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Літальні апарати, легші за повітря (аеростати) 73.37.33.05 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Масообмінні апарати 55.39.31.35 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Математичний апарат у системотехніці 28.29.63.09 
Машини і апарати для виробництва виробів із пластмас 55.39.33.31 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Міцність літальних апаратів 55.47.05 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Наркозний апарат 76.13.19.15 
Науково-довідковий апарат документації Архівного фонду 13.71.07.11 
Науково-довідковий апарат сучасних музеїв 13.51.15.15 
Науково-дослідне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.39 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Непілотовані космічні апарати. Ракетоносії 89.17.31 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Ортопедичні корсети і коригувальі апарати 76.09.35.11 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Перфузійний апарат 76.13.19.19 
Підводні плавучі судна. Підводні апарати. Підводні човни 73.34.09.21 
Підготуання до запуску ракет і космічних апаратів 55.49.49.41 
Пілотовані космічні апарати 89.17.29 
Післяпольотне обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.43 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Планування і здійснення запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.29 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Проекти літальних апаратів 55.47.07.35 
Проектування літальних апаратів 55.47.07 
Процеси і апарати хімічної технології. Електрохімічні процеси 61.13 
Процеси, обладнання та апарати на підприємствах харчової промисловості 65.13 
Радіоелектронне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.37 
Реакційні апарати 55.39.31.37 
Рентгенографічні апарати 76.13.17.11 
Розмножувальні апарати 60.31.17.05 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
Розрахунок агрегатів і вузлів літальних апаратів 55.47.05.31 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух міжпланетних космічних апаратів 89.21.37 
Системи автоматизації проектування літальних апаратів 55.47.07.29 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
Системи керування ракет і космічних апаратів 55.49.51.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Структура семіотики та її понятійний апарат. Основні закони семіотики 28.29.69.05 
Струминні апарати. Ежектори 55.39.37.39 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Теплообмінні апарати 55.39.31.33 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Машини і апарати для теплового оброблення харчових продуктів загального призначення 55.63.29 
Холодильне устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
Шум, спричинений літальними апаратами 87.55.29.27 
АПАРАТУРА 
Апаратура для знімання. Камери. Фотозбільшувачі 60.33.19.07 
Апаратура для медико-біологічних досліджень у космічних польотах 89.27.60 
Апаратура для одержання біогазу 62.35.29.13 
Апаратура для отримання низьких температур. Кріогенне обладнання 81.31.35.05 
Апаратура і методи дослідження Сонця 89.15.17 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Апаратура оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.33 
Апаратура передавання даних 49.37.33 
Апаратура світловодного зв'язку 49.44.33 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Вузли, деталі та елементи радіоелектронної апаратури 47.59 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
Геофізичні технології та апаратурні розробки 37.01.47 
Загальне лабораторне хімічне устаткування. Апаратура 31.05 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Інші електронні елементи радіоелектронної апаратури 47.59.34 
Інші технологічні процеси і устаткування у виробництві радіоелектронної апаратури 47.13.19 
Контрольно-вимірювальна апаратура 55.15.17.23 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Методи і апаратура в біофізиці 34.17.05 
Методи і апаратура в біохімії 31.27.05 
Методи і апаратура в генетиці 34.23.05 
Методи і апаратура в імунології 34.43.05 
Методи і апаратура в мікробіології 34.27.05 
Методи і апаратура в молекулярній біології 34.15.05 
Методи і апаратура в морфології людини і тварин 34.41.05 
Методи і апаратура в радіобіології 34.49.05 
Методи і апаратура в токсикології 34.47.05 
Методи і апаратура в цитології 34.19.05 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
Методи і апаратура у фізіології людини і тварин 34.39.05 
Методи і апаратура у фізіології рослин 34.31.05 
Методи й апаратура в ембріології 34.21.05 
Методи й апаратура у вірусології 34.25.05 
Мовні послуги і апаратура 49.34.39 
Надійність радіоелектронної апаратури та її елементів 47.13.23 
Нафтопромислова геологія. Методи і дослідження, апаратура 52.47.01.05 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Обсерваторії, станції, обладнання, апаратура 37.01.49 
Оптичний зв'язок у вільному просторі та апаратура 49.46 
Піротехнічні сигнальні пристрої. Освітлювальна апаратура 61.43.37.05 
Побутова радіоелектронна апаратура 47.01.51 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Прилади і апаратура, застосовувані в сільському господарстві 55.57.99.31 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устатковування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Проектування і конструювання радіоелектронної апаратури 47.14.17 
Ремонт і експлуатаційне обслуговування радіоелектронної апаратури 47.13.85 
Ремонт радіоелектронної апаратури 75.33.39 
Розрахунки хвильових полів у радіоелектронній апаратурі 47.45.03 
СвітлопроГвідний зв'язок і апаратура 49.44 
Системи і апаратура аналогової передачі 49.27.29 
Системи і апаратура для телевимірювання 50.45.29 
Системи і апаратура для телекерування 50.45.35 
Системи і апаратура для телерегулювання 50.45.33 
Системи і апаратура для телесигналізації 50.45.31 
Системи і апаратура передавання даних 49.37 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
Системи і апаратура цифрової передачі 49.27.31 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Спортивна наукова апаратура і прилади 77.13.29 
Телеграфний зв'язок і апаратура 49.35 
Теледовідкові системи і апаратура 49.38.31 
Телематичні служби і апаратура 49.38 
Телефонний зв'язок і апаратура 49.39 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Ультразвукова та інфразвукова техніка. Гідроакустична апаратура 47.55.31 
Устаткування і апаратура для проведення гірничорятувальних робіт 55.33.43.55 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
Факсимільний зв'язок і апаратура 49.41 
АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
АПЕЛЯЦІЯ 
Апеляція. Перегляд справи 10.31.41.13 
АПРОКСИМАЦІЯ 
Моделі з випадковими параметрами. Методи стохастичної апроксимації 28.29.43 
АПТЕЧКА 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
АРБІТРАЖ 
Арбітраж 10.71.45 
Міжнародний арбітраж. Міжнародне судочинство 10.87.07.13 
Міжнародний комерційний арбітраж 72.27.31 
АРГОН 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
АРЕАЛ 
Морська географія. Морські ареали, обмежені берегами 37.25.39 
АРЕНЕ 
Ідеологічна боротьба на міжнародній арені 11.25.25 
АРИЛАМІНОВИЙ 
Ариламінові барвники 61.39.35 
АРИЛМЕТАНОВИЙ 
Арилметанові (діарилметанові і триарилметанові, ксантенові, акридинові) барвники 61.39.33 
АРИТМІЯ 
Аритміі серця 76.29.30.13 
АРИФМЕТИКА 
Елементарна арифметика 27.15.15 
Некомутативна арифметика 27.15.31 
АРИФМЕТИЧНИЙ 
Арифметичні та логічні пристрої 50.09.31 
АРКТИКА 
Історія Арктики та Антарктики 03.19.81 
АРКУШ 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
АРМАТУРА 
Арматура для електричних ізоляторів 45.49.49 
Запобіжна і контрольна арматура, конденсатовідвідник тощо 55.39.45.33 
Кабельна арматура 45.47.41 
Конструктивні та кріпильні елементи. Арматура 47.59.35 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
Системи газопостачання, газопроводи, арматура 55.55.39.29 
Устаткування для виготовлення і складання арматури 55.53.35.35 
АРМАТУРНИЙ 
Арматурні роботи в індивідуальному будівництві 67.13.31.07 
Бетонні, залізобетонні та арматурні роботи 67.13.31 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
АРМАТУРОБУДУВАННЯ 
Арматуробудування 55.39.45 
АРМІЙСЬКИЙ 
Авіація иухопутних військ (армійська авіація) 78.27.07.17 
АРМІЯ 
Учення про війну та армію 78.03 
Медична служба в армії 76.35.31.13 
Санітарна освіта в армії 76.35.37.15 
Соціальна природа і призначення армії 78.03.05 
АРМОВАНИЙ 
Армовані компоненти 55.09.43.15 
Матеріали, армовані волокнами 55.09.43.17 
Матеріали, армовані дисперсними частинками 55.09.43.21 
АРМОКАМ'ЯНИЙ 
Кам'яні та армокам'яні конструкції 67.11.33 
АРОМАТИЧНИЙ 
Ароматичні сполуки 31.21.25; 61.37.33 
Багатоядерні ароматичні сполуки 31.21.25.07 
Будова ароматичних сполук 31.21.15.11 
Одноядерні ароматичні сполуки 31.21.25.05 
Технологія виробництва ароматичних речовин 61.47 
Харчосмакова промисловість. Ароматичні речовини 65.55 
АРТЕРІЯ 
Хвороби артерій 76.29.30.53 
АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ 
Боєприпаси для артилерійських систем та мінометів 78.25.07.25 
Буксирувальні артилерійські установки 78.25.07.21 
Зенітні артилерійські комплекси та установки 78.25.17.07 
Самохідні артилерійські установки 78.25.07.19 
АРТИЛЕРІЯ 
Ракетні війська і артилерія 78.27.07.13 
Ствольна артилерія 78.25.07.17 
Частини та підрозділи зенітної артилерії 78.27.11.11 
АРТРИТ 
Артрит інфекційний неспецифічний 76.29.32.17 
Артрит ревматичний 76.29.32.19 
АРХЕОГРАФІЯ 
Археографія 03.81.21 
АРХЕОЛОГІЧНИЙ 
Археологічні та етнографічні музеї 18.71.01.17 
АРХЕОЛОГІЯ 
Археологія 03.41 
Археологія окремих країн 03.41.91 
Геологія та археологія антропогену 38.43.15 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
АРХІВ 
Архіви Давньоруської держави 13.71.09.11 
Архіви України 13.71.09.13 
Архіви радянського і пострадянського періодів 13.71.09.23 
Архіви, служби перекладу та інші інформаційні органи 20.15.71 
Менеджмент в архівах 13.71.15.21 
АРХІВНИЙ 
Архівна справа в окремих країнах 13.71.91 
Архівна справа. Архівознавство 13.71 
Архівне законодавство 13.71.15.11 
Архівний фонд 13.71.15.13 
Інформатизація архівної справи 13.71.96.15 
Історія архівної справи 13.71.09 
Науково-довідковий апарат документації Архівного фонду 13.71.07.11 
Організація і управління в галузі архівної справи 13.71.15 
Природничо-наукове і технічне забезпечення архівної справи 13.71.96 
Теорія і практика архівної справи 13.71.07 
АРХІВОЗНАВСТВО 
Архівна справа. Архівознавство 13.71 
Історичне архівознавство 03.81.11 
АРХІТЕКТОР 
Віртуальна реальність у підготуванні архітекторів 67.01.79.07 
АРХІТЕКТУРА 
Архітектура 67.07 
Архітектура інтер'єра і меблі 67.07.31 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Будівництво. Архітектура 67 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Естетика архітектури. Архітектурний смак 67.07.07 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Історія будівництва і архітектури. Персоналія 67.01.09 
Комп'ютер і архітектура 67.23.15.11 
Національні особливості архітектури 67.07.11 
Пам'ятки архітектури. Меморіальні комплекси 67.07.29 
Синтез мистецтв в архітектурі 67.07.33 
Теорія архітектури. Архітектурні композиції 67.07.03 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
АРХІТЕКТУРНИЙ 
Архітектурний бетон в екстер'єрі сучасного міста 67.09.97 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
Архітектурні деталі, орнаменти і прикраси 67.09.95 
Естетика архітектури. Архітектурний смак 67.07.07 
Законодавче забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності 67.01.80.05 
Соціосеміотика архітектурного простору 67.07.03.05 
Теорія архітектури. Архітектурні композиції 67.07.03 
Фізичні основи архітектурної та будівельної акустики 29.37.35 
АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
Архітектурно-будівельна графіка 67.23.15.17 
Архітектурно-будівельне проектування 67.23 
АСИМІЛЯЦІЯ 
Біохімія асиміляції азоту 31.27.27 
АСИМПТОТИЧНИЙ 
Асимптотичне поводження розв'зку 27.31.19 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
АСИНХРОННИЙ 
Транспортні засоби з лінійними асинхронними двигунами 73.49.33 
АСК 
Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством 82.15.23.11 
АСК бойовими засобами (зброєю) 78.25.35.07 
АСК спеціального призначення 78.25.35.11 
Засоби автоматизованих систем керування (АСК) 78.25.25.29 
АСОРТИМЕНТ 
Асортимент білизни 64.33.71.29 
Асортимент валяльно-повстяних виробів 64.29.71.31 
Асортимент взуття 64.41.71 
Асортимент виробів з художньо виробленої шкіри 80.31.39.11 
Асортимент іграшок 80.35.71 
Асортимент канцелярських товарів 80.39.31.07 
Асортимент кручених виробів 64.29.71.33 
Асортимент спеціальних видів взуття 64.41.71.30 
Асортимент спеціальних видів швейних виробів 64.33.71.31 
Асортимент текстильних матеріалів і тканин 64.29.71 
Асортимент текстильно-галантерейних виробів 64.29.71.35 
Асортимент трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.71 
Асортимент фурнітури 64.47.71 
Асортимент хімічних реактивів 61.69.71 
Асортимент хутра і хутряних виробів 64.37.71 
Асортимент швейних виробів 64.33.71 
Асортимент шкільно-письмового придаддя 80.39.29.11 
Асортимент шкір 64.35.71 
Асортимент шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.71 
Асортимент штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.71 
Асортимент щетинно-щіткових виробів 64.45.71 
Асортимент ювелірних виробів 80.33.71 
Керування товарним асортиментом 71.01.54 
Класифікація, номенклатура та асортимент продукції 81.13.71 
Нові розробки, розширення асортименту безалкогольних напоїв 65.51.02 
Нові розробки, розширення асортименту в олійно-жировій промисловості 65.65.41 
Нові розробки, розширення асортименту кисломолочних продуктів 65.63.45 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
Нові розробки, розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв 65.47.02 
Нові розробки, розширення асортименту пива 65.43.31.45 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Нові розробки, розширення асортименту у виноробній промисловості 65.49.45 
АСОЦІАЦІЯ 
Зоряні асоціації 41.23.37 
Зоряні скупчення й асоціації 41.27.19 
Макромолекулярні асоціації та проблеми пізнання в молекулярній біології 34.15.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
АСПЕКТ 
Астрометричні аспекти затемнень, проходжень по диску 41.03.17 
Гідролізно-спиртове виробництво (біотехнологічний аспект) 62.13.29 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Екологічні аспекти здоров'я населення 87.24.33 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Економічні аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.13 
Зовнішньополітичні аспекти глобальних проблем 11.25.19 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
Комерційні аспекти інформаційних джерел 20.17.19 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Механічні аспекти біоматеріалів 34.53.45 
Міжнародно-політичні аспекти вирішення глобальних проблем 26.11.19 
Ортопедія і травматологія. Медичні аспекти протезування 76.29.41 
Основні аспекти речення 16.21.43.17 
Правові аспекти іригації та меліорації 10.59.61 
Правові аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.11 
Правові і соціальні питання з технологічних аспектів довкілля 58.01.94.80 
Прикладні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.07 
Природоохоронні аспекти водно-земельної меліорації 87.21.07 
Психологічні аспекти космічних польотів 89.27.41 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Регіональні аспекти забруднення довкілля 87.15.91 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Регіональні аспекти комплексного використання природних ресурсів 87.35.91 
Рефлексивні аспекти в когнітивному моделюванні 28.29.67.37 
Соціально-економічні і правові аспекти керування відходами 87.53.80 
Соціально-політичні аспекти політичних досліджень 11.07.45 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Теоретико-інформаційні аспекти радіотехнічних систем 47.05.11 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теорія інформації: математичні аспекти 27.47.17 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
Фундаментальні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.05 
АСТИГМАТИЗМ 
Астигматизм 76.29.56.07 
АСТРОКЛІМАТ 
Астрономічні обсерваторії. Астроклімат 41.51.15 
АСТРОМЕТРИЧНИЙ 
Астрометричні аспекти затемнень, проходжень по диску 41.03.17 
Астрометричні інструменти. Прилади для вимірювання часу 41.51.23 
Астрометричні спостереження 41.15.21 
АСТРОМЕТРІЯ 
Астрометрія 41.15 
Астрометрія. Сферична астрономія 41.03.19 
Фундаментальна астрометрія. Каталоги 41.15.15 
АСТРОНОМІЧНИЙ 
Астрономічна оптика. Телескопи оптичного діапазону 41.51.21 
Астрономічні обсерваторії. Астроклімат 41.51.15 
Астрономічні телескопи 41.51.05 
Дослідження астрономічних об'єктів космічними засобами 89.51 
Експедиції, пов'язані з проведенням астрономічних спостережень 41.01.19 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Сферична астрономія. Астрономічні сталі величини 41.15.41 
АСТРОНОМІЯ 
Астрометрія. Сферична астрономія 41.03.19 
Астрономія 41 
Викладання астрономії 41.01.45 
Геодезична астрономія 36.16.27 
Загальні питання астрономії 41.01 
Історія астрономії. Персоналія 41.01.09 
Морехідна та авіаційна астрономія 41.29.35 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Практична астрономія 41.15.45 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.4 
Сферична астрономія. Астрономічні сталі величини 41.15.41 
Теоретична астрономія. Небесна механіка 41.03 
АСТРОФІЗИКА 
Астрофізика 41.17 
Астрофізика космічних променів 41.25.37 
Елементарні частинки і поля в астрофізиці 41.17.15 
Інші проблеми теоретичної астрофізики 41.17.99 
Космічні промені. Релятивістська астрофізика. Космологія 29.05.45 
Прилади і методи спостережної оптичної астрофізики 41.51.27 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.41 
Ядерна астрофізика. Ядерні взаємодії космічних променів 29.15.33 
АСУ 
АСУ військами 78.25.35.05 
АСУ у воєнній справі 78.25.35 
АСФАЛЬТ 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
АСФАЛЬТОБЕТОН 
Виробництво матеріалів на основі органічних в'яжучих. Виробництво асфальтобетону 67.15.49 
АСФАЛЬТОВИЙ 
Асфальтові бітуми 61.51.37.07 
АТЕЇЗМ 
Атеїзм і вільнодумство 21.07 
Загальні питання наукового атеїзму і релігієзнавства 21.01 
Історія атеїзму, релігій і церков 21.91 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
Поліатеїстичні релігії та атеїзм древнього світу 21.15.21 
Релігія. Атеїзм 21 
Філософія релігії та атеїзму 02.71 
АТЕЇСТИЧНИЙ 
Атеїстичне виховання. Атеїстична пропаганда 21.07.11 
Атеїстичний погляд на походження і сутність релігії 21.07.05 
АТЕСТАЦІЯ 
Атестація і акредитація освітніх закладів 14.15.17 
Атестація метрологічних характеристик стандартних зразків 90.29.25.11 
Атестація робочих місць 86.21.09 
Вимірювання. Методика виконання вимірювання. Атестація методик виконання вимірювання 90.03.39 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Добір і розміщення кадрів. Атестація кадрів 81.79.03 
Оцінка діяльності наукових кадрів. Атестація 12.79.41 
Оцінка персоналу (атестація) 81.79.03.19 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
АТИПІЧНИЙ 
Пневмонія атипова 76.29.50.77 
АТЛАС 
Геологічні карти і атласи 38.21.15 
Кліматичні атласи і довідники 37.23.21 
АТЛЕТИКА 
Важка атлетика 77.29.58 
Легка атлетика 77.29.25 
АТМОСФЕРА 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Баричне поле атмосфери 37.21.27 
Будова і склад атмосфери 37.21.15 
Будова і склад вищих шарів атмосфери 37.15.15 
Вихід в атмосферу Землі і планет 55.49.05.43 
Вода в атмосфері 37.21.25 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Динаміка атмосфери 37.21.31 
Динаміка атмосфери і океану 30.51.33 
Динамічні процеси в конвективній зоні та атмосфері Сонця 89.51.31.05 
Дослідження атмосфери Землі 89.53.41 
Енергетика атмосфери 37.21.33 
Загальна динаміка океану і взаємодія океану з атмосферою 37.25.15 
Клімат вільної атмосфери 37.23.23 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Радіація в атмосфері. Температура 37.21.17 
Радіоактивність землі, моря та атмосфери 37.31.20.05 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Термодинаміка атмосфери 37.21.29 
Устаткування для одержання захисних атмосфер 53.07.05.23 
Фізика граничного шару атмосфери 37.21.35 
АТМОСФЕРНИЙ 
Атмосферна акустика 37.21.21 
Атмосферна електрика 37.21.23 
Атмосферна оптика 37.21.19 
Атмосферна циркуляція 37.21.37 
Атмосферне сушіння 66.29.17.05 
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.15.04.07 
Властивості речовин, що забруднюють атмосферне повітря 87.17.09 
Джерела забрудненості атмосферного повітря. Контролювання забрудненості 87.17.15 
Забруднення атмосферного повітря 87.15.05.19 
Забруднення і охорона атмосферного повітря 87.17 
Нормування. Стандарти щодо охорони атмосферного повітря 87.17.37 
Поширення радіохвиль в атмосферних хвилеводах 47.43.19 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Стихійне лихо, пов'язане з атмосферними процесами 87.33.31.11 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
АТМОСФЕРНО-КАМЕРНИЙ 
Камерне та атмосферно-камерне сушіння 66.29.17.07 
АТОМ 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Взаємодія атомів і молекул із середовищем 29.29.41 
Електронні оболонки атомів 29.29.15 
Зіткнення атомів і молекул з частинками 29.29.31 
Методи мічених атомів 58.31.35 
Оптика атомів та іонів 29.31.17 
Фізика атома і молекули 29.29 
АТОМНИЙ 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв в атомній енергетиці 44.33.37 
Атомна енергетика 44.33 
Атомне право 10.53.41 
Атомні електростанції 44.33.29 
Атомні суднові установки 55.45.29.31 
Енергетичні атомні установки 44.33.31 
Загальні питання атомної енергетики 58.09.01 
Конструкційні матеріали для атомної та термоядерної енергетики 53.49.17.13 
Метали і сплави в атомній та термоядерній енергетиці 53.49.17 
Неметалічні матеріали для атомної і термоядерної енергетики 53.49.17.17 
АТОМНО-МОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Атомно-молекулярне вчення 31.17.15.05 
Застосування квантової теорії в астрофізиці.Ядерні та атомно-молекулярні процеси 41.17.25 
АТРАКЦІОНОБУДУВАННЯ 
Атракціонобудування 13.20.21 
АУДИТ 
Воєнно-екологічний аудит 78.01.94.09 
АУДИТОР 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
АУДИТОРСЬКИЙ 
Аудиторська діяльність 82.15.21.11 
АУДІОВІЗУАЛЬНИЙ 
Виробництво засобів аудіовізуального впливу 13.20.41 
Магнітні матеріали для запису аудіовізуальних програм 61.41.41 
АУКЦІОН 
Аукціонна торгівля 72.13.29 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
АУТИЗМ 
Ранній дитячий аутизм 14.29.37 
АУТОІМУННИЙ 
Аутоімунні стани 34.43.55 
АУТСОРСІНГ 
Аутсорсінг 82.15.23.15 
АФЕКТИВНИЙ 
Афективні синдроми 76.29.52.11 
АФІННИЙ 
Афінна геометрія. Проективна геометрія 27.21.21 
АФІША 
Афіші. Оголошення 60.29.29.17 
АФРИКА 
Географія Африки 39.23.21 
Історія Африки 03.19.75 
Історія населення країн Африки 05.31.21 
Мови народів Центральної і Південної Африки 16.41.41 
Охорона довкілля і природних ресурсів Африки 87.51.21 
Регіональна геологія Африки 38.21.23 
Статистика країн Африки 83.37.21 
АЦЕТИЛЕН-КИСНЕВИЙ 
Газове зварювання плавленням. Ацетилен-кисневе зварювання 81.35.25.05 
Газопресове зварювання. Ацетилен-кисневе газопресове зварювання 81.35.25.07 
Автоклавний 
Виробництво автоклавних матеріалів для будівництва 67.15.45 
БАВОВНИК 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
БАГАТОЕТАПНИЙ 
Метод сіткового планування багатоетапних операцій 28.29.25 
БАГАТОКАНАЛЬНИЙ 
Багатоканальний зв'язок 49.31 
БАГАТОКОМПОНЕНТНИЙ 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
БАГАТОПАЛИВНІСТЬ 
Робочі процеси. Багатопаливність. Палива 55.42.29.33 
БАГАТОПЛАСТОВИЙ 
Багатопластове закінчування свердловин 52.47.15.27 
БАГАТОПОВЕРХОВИЙ 
Багатоповерхові житлові будинки 67.29.29.07 
БАГАТОРІЧНИЙ 
Регулювання стоку (сезонне, багаторічне) 70.94.21 
БАГАТОФАЗНИЙ 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
БАГАТОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
Багатофункціональні абонентські пристрої 49.34.29 
БАГАТОЦІЛЬОВИЙ 
Багатоцільові верстати 55.29.33.29 
Прилади багатоцільового застосування для хімії 31.05.35 
БАГАТОЧЛЕН 
Поля і багаточлени 27.17.27 
БАГАТОШАРОВИЙ 
Плівкові, листові і багатошарові матеріали 61.61.33 
БАГАТОЯДЕРНИЙ 
Багатоядерні ароматичні сполуки 31.21.25.07 
БАГАТСТВО 
Національне багатство 06.51.63 
Національне багатство. Національне майно. Основний і невиробничий капітал 06.58.30 
Статистика національного багатства 83.29.04 
БАГЕТ 
Виробництво багета і дерев'яних рам 66.43.41 
БАДМІНТОН 
Бадмінтон 77.29.06 
БАЗА 
Види баз і складів 81.89.03 
Випробувальні полігони, дослідно-експериментальні бази 12.41.65.15 
Загальні питання щодо матеріально-технічної і експериментальної бази науки 12.41.65.01 
Інтелектуальні бази знань 28.23.39 
Інформаційні системи з базами знань 20.23.25 
Інформаційно-пошукові масиви. Бази даних 20.23.17 
Матеріально-технічна база культури 13.15.65 
Матеріально-технічна база мистецтва 18.15.65 
Матеріально-технічна база реставраційних і консерваційних робіт 13.20.25 
Матеріально-технічна база театру 18.45.15.17 
Матеріально-технічна база туризму 71.37.15 
Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту 77.13 
Перебування в молодіжних будинках відпочинку, на молодіжних базахї відпочинку 71.37.08.11 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Системи керування базами даних (СУБД) 50.41.21 
Статистичні банки і бази даних 83.77.37 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Теоретичні питання і нормативна база законодавчої метрології 90.01.80 
Технічні засоби, які використовують на базах і складах 81.89.15 
Технологічні процеси, які використовують на базах і складах 81.89.13 
БАЗУВАННЯ 
Базування 59.13.01.21 
БАКТЕРИЦИД 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
БАКТЕРІАЛЬНИЙ 
Бактеріальні хвороби 76.35.47.07 
БАКТЕРІЙНИЙ 
Бактерійні препарати 34.27.51 
БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ 
Бактеріологічні методи 76.35.33.19 
Бактерологічне забруднення 87.15.08.05 
Війська радіаційного, хімічного, бактеріологічного (РХБ) захисту 78.27.07.23 
БАКТЕРІЯ 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
БАЛАНС 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
Водний баланс 70.94.05 
Водний баланс. Перемішування 37.25.17 
Елементи водного балансу 37.27.03 
Енергетичний баланс 44.09.39 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Зовнішньоторговельний обіг. Сальдо торговельного балансу 72.19.37 
Торговий баланс у зовнішній торгівлі 72.19.35 
БАЛАНСОВИЙ 
Балансовий метод 83.03.45 
БАЛАСТ 
Судновий баласт і осушувальні системи 55.45.33.33 
БАЛАТА 
Гутаперча. Балата. Чикле. Гваюла 61.57.29.17 
БАЛЕТ 
Балет 18.49.45.11 
Театр опери і балету 18.45.45.13 
Французький балет 18.49.91.17 
БАЛІСТИКА 
Балістика. Теорія стрільби.Бомбометання 78.21.47 
Внутрішня балістика 55.49.05.27 
БАЛОН 
Системи з використанням скрапленого газу, балони газові 55.55.39.33 
БАЛЬНИЙ 
Бальний танець 18.49.45.15 
БАНК 
Банки 06.73.55 
Діяльність Національного банку України 82.13.24 
Інформаційно-пошукові системи. Банки даних 20.23.21 
Міжнародні банки 72.75.21.03 
Статистичні банки і бази даних 83.77.37 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
БАНКІВСЬКИЙ 
Банківське устаткування 55.69.35 
БАНКНОТА 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
БАНКРУТСТВО 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
БАР'ЄР 
Запобігання тарифним бар'єрам між окремими країнами 72.15.41.05 
Технічні бар'єри 72.15.65 
БАРАБАН 
Виробництво дерев'яних контейнерів, піддонів, барабанів 66.41.33 
БАРВНИК 
Антрахінонові барвники 61.39.39 
Ариламінові барвники 61.39.35 
Арилметанові (діарилметанові і триарилметанові, ксантенові, акридинові) барвники 61.39.33 
Випускні форми барвників і пігментів 61.39.71 
Інші барвники 61.39.99 
Люмінесцентні органічні барвники. Оптичні відбілювачі 61.39.51 
Макрогетероциклічні барвники 61.39.43 
Методи аналізу й випровування барвників 61.39.81 
Покриття з барвниками, пігментами 81.33.35.13 
Поліметинові й азометинові барвники 61.39.47 
Поліциклічні барвники 61.39.41 
Промисловий синтез органічних барвників і пігментів 61.39 
БАРД 
Барда 87.53.13.05 
Пісні бардів (авторські пісні) 18.41.45.13 
БАРИТ 
Розроблення родовищ бариту 52.41.31 
БАРИЧНИЙ 
Баричне поле атмосфери 37.21.27 
БАРОКО 
Мистецтво епохи бароко 18.09.15 
Образотворче мистецтво епохи бароко 18.31.09.19 
БАРТЕРНИЙ 
Бартерна торгівля 72.13.33 
БАСЕЙН 
Басейни для зберігання опромінених збірок 58.91.17 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
БАСКЕТБОЛ 
Баскетбол 77.29.07 
БАТАРЕЯ 
Конденсаторні батареї та установки 45.35.39 
Сонячні елементи, батареї 44.37.31 
БАТУТ 
Стрибки на батуті 77.29.40 
БАФТИНГ 
Вібрації. Флатер. Бафтинг 55.47.05.35 
БАЧЕННЯ 
Прилади нічного бачення 47.57.29 
БАШТАННИЙ 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Овочеві і баштанні культури 68.35.51 
БДЖІЛЬНИЦТВО 
Бджільництво 68.39.43 
БДЖОЛА 
Устаткування для розведення і утримання бджіл 55.57.99.39 
БДЖОЛА-ОБПИЛЮВАЧ 
Бджоли-обпилювачі 68.39.43.05 
БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ 
Виробництво безалкогольних напоїв 65.51.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Машини і устаткування для промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39.35 
Нові розробки, розширення асортименту безалкогольних напоїв 65.51.02 
Промисловість безалкогольних напоїв 65.51 
БЕЗВІДМОВНІСТЬ 
Надійність. Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність 81.81.07 
БЕЗВІДХОДНИЙ 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03.05 
Маловідходна і безвідходна технологія в інших галузях господарства 87.53.24 
Маловідходна і безвідходна технологія в лісовому господарстві 87.53.20 
Маловідходна і безвідходна технологія в промисловості 87.53.15 
Маловідходна і безвідходна технологія в сільському господарстві 87.53.18 
Маловідходна і безвідходна технологія на транспорті 87.53.17 
Маловідходна і безвідходна технологія у водному господарстві 87.53.22 
Маловідходні та безвідходні технології 81.91.13.05 
Управління відходами. Маловідходна і безвідходна технології 87.53 
БЕЗДИМНИЙ 
Бездимні порохи 61.43.35.11 
БЕЗЗУПИННИЙ 
Беззупинний транспорт 55.51.33 
БЕЗКОЛІСНИЙ 
Безколісні машини, апарати на повітряній подушці 55.43.33.41 
БЕЗКОНТАКТНИЙ 
Безконтактні ущільнення 55.03.39.17 
БЕЗПЕКА 
Безпека автомобілів 55.43.03.27 
Безпека будівель і споруд 86.23.07 
Безпека виробничого устаткування 86.23.05 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Безпека і медико-біологічні проблеми космічних польотів 89.27 
Безпека на водному транспорті 73.34.17 
Безпека польотів повітряних суден 73.37.17 
Безпека промислу 69.33.19 
Безпека руху міського транспорту 73.43.17 
Безпека руху на залізничному транспорті 73.29.17 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Воєнна безпека держави 78.17.75 
Воєнно-економічна безпека 78.75.03 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Гарантування безпеки інформаційної діяльності 20.15.17 
Екологічна безпека 87.33.35 
Екологія. Екологічна безпека військової діяльності 78.01.94.05 
Загальні питання техніки безпеки 86.23.03 
Загальні питання техніки безпеки в машинобудуванні 55.01.93.01 
Загальні питання техніки безпеки в металургії 53.01.93.01 
Заходи безпеки 87.33.35.11 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовуване обладнання 55.01.93.93 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовувані пристрої 53.01.93.07 
Інші питання охорони праці і техніки безпеки в металургії 53.01.93.11 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Міжнародна безпека 87.33.35.07 
Організаційні заходи щодо пожежної безпеки на підприємствах 59.01.92.31 
Організація і безпека дорожнього руху 73.31.17 
Пожежна безпека 43.01.92; 44.01.92; 45.01.92; 47.01.92; 49.01.92; 50.01.92; 52.01.92; 53.01.92; 55.01.92; 58.01.92; 59.01.92; 62.01.92; 65.01.92; 66.01.92; 67.01.92; 68.01.92; 69.01.92; 71.01.92; 73.01.92; 76.01.92; 77.01.92; 81.92 
Пожежна безпека в кольоровій металургії 53.37.01.92 
Пожежна безпека в порошковій металургії 53.39.01.92 
Пожежна безпека в різних галузях промисловості 81.92.37 
Пожежна безпека в чорній металургії 53.31.01.92 
Пожежна безпека електромережі та електроустановок 81.92.35 
Пожежна безпека на військових об'єктах 78.01.92 
Пожежна безпека. Вибухи, їхнє попередження і захист 61.01.92 
Пожежна безпека. Лісові пожежі тощо 23.01.92 
Пристрої пасивної безпеки автомобіля 55.43.41.45 
Проблеми безпеки біологічного експерименту 34.05.93 
Протипожежна безпека 70.01.92 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Техніка безпеки 59.01.93.45 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Умови праці, охорона праці, техніка безпеки 43.01.93; 50.01.93; 58.01.93 
Умови праці, охорони праці, техніка безпеки 55.30.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки 66.37.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Формування служби безпеки держави 78.27.65.13 
БЕЗПЕРЕРВНИЙ 
Автоматизовані системи керування безперервними технологічними процесами 50.47.29 
Безперервна освіта 14.15.25 
Безперервне розливання сталі 53.31.23.25 
Безперервний та напівбезперервний конвеєрний транспорт 73.41.19.05 
Інше устаткування для безпечного проведення гірничих робіт 55.33.43.99 
Моделювання і конструювання зручного дитячого взуття 64.41.14.31 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
БЕЗПІЛОТНИЙ 
Безпілотні літальні апарати 78.25.13.39 
БЕЗПЛАТНИЙ 
Платні і безплатні послуги 76.75.75.15 
БЕЗРЕЙКОВИЙ 
Безрейковий колісний транспорт 73.41.21 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Засоби підлогового безрейкового транспорту. Вантажні транспортні засоби 73.41.39.06 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
БЕЗРОБІТТЯ 
Зайнятість. Безробіття 06.77.64 
Трудові ресурси. Зайнятість і безробіття 05.11.71 
БЕЗХРЕБЕТНИЙ 
Зоологія безхребетних 34.33.15 
БЕЗШОВНИЙ 
Виробництво безшовних сталевих труб 53.47.29 
Теорія процесів виробництва безшовних труб 53.47.03.03 
БЕЗШУМНИЙ 
Безшумна технологія 87.53.25.07 
БЕЙНІТНИЙ 
Бейнітні перетворення 53.49.05.51 
БЕЙСБОЛ 
Бейсбол 77.29.69 
БЕНЗИН 
Бензини 61.51.30 
Моторний бензин 61.51.30.05 
Перероблення сирого бензолу і газових бензинів 61.53.99.05 
БЕНЗОЛ 
Перероблення сирого бензолу і газових бензинів 61.53.99.05 
БЕНЧМАРКІНГ 
Бенчмаркінг 82.15.23.17 
БЕРЕГ 
Морська географія. Морські ареали, обмежені берегами 37.25.39 
БЕРЕГОВИЙ 
Війська берегової оборони 78.27.13.15 
БЕРЕГОЗАХИСНИЙ 
Берегозахисні споруди водогосподарських систем 70.17.43 
БЕРЕСТА 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
БЕРИЛІЙ 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
БЕРІ-БЕРІ 
Хвороба бері-бері 76.35.47.15 
БЕТОН 
Архітектурний бетон в екстер'єрі сучасного міста 67.09.97 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Вібратори для ущільнення бетону 55.53.35.41 
Вогнетривкі бетони 53.07.11.23 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Машини для механічного оброблення бетону 55.53.35.49 
Установка для вакуумування бетону 55.53.35.47 
БЕТОННИЙ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Бетонні і залізобетонні конструкції 67.11.31 
Бетонні, залізобетонні та арматурні роботи 67.13.31 
Виробництво бетонних і залізобетонних виробів 67.15.39 
Інше устаткування для бетонних робіт 55.53.35.99 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Устаткування для бетонних робіт 55.53.35 
БЕТОНОЗМІШУВАЧ 
Бетонозмішувачі та автобетонозмішувачі 55.53.35.33 
БЕТОНОФОРМУВАЛЬНИЙ 
Бетоноформувальні установки і устаткування 55.53.35.43 
БІАТЛОН 
Біатлон 77.29.08 
БІБЛІЙНИЙ 
Біблійні мотиви в мистецтві 18.07.43.21 
БІБЛІОГРАФ 
Статистичне підготування бібліографів 13.41.08.11 
БІБЛІОГРАФІЧНИЙ 
Бібліографічне обслуговування 13.41.52 
Бібліографічний опис джерел інформації 20.19.15 
Бібліографічні посібники 13.41.08.17 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
БІБЛІОГРАФІЯ 
Анотування в бібліографії 13.41.08.13 
Бібліографія в Стародавній Месопатамії 13.41.09.21 
Бібліографія в Україні 13.41.91.21 
Бібліографія в окремих країнах світу 13.41.91 
Бібліографія і окремі сфери соціального життя суспільства 13.41.21 
Бібліографія у Візантії 13.41.09.23 
Бібліографія. Бібліографознавство 13.41 
Види бібліографії 13.41.23 
Інформаційна культура у сфері бібліографії 13.41.01.15 
Історична бібліографія 03.81.31 
Історія бібліографії 13.41.09 
Літературознавча бібліографія 17.81.21 
Методика бібліографії 13.41.08 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліографії 13.41.17 
Організація і управління в галузі бібліографії 13.41.15 
Прикладна бібліографія 13.41.23.19 
Реферування в бібліографії 13.41.08.15 
Сучасний стан бібліографії 13.41.11 
Теорія і методологія бібліографії 13.41.07 
Фундаментальна бібліографія 13.41.23.17 
БІБЛІОГРАФОЗНАВСТВО 
Бібліографія. Бібліографознавство 13.41 
БІБЛІОМЕТРІЯ 
Бібліометрія 13.31.11.13 
БІБЛІОТЕКА 
Автоматизація бібліотек 13.31.11.17 
Бібліотека як інформаційний центр 13.31.22.11 
Бібліотеки Ватикану 13.31.91.17 
Відеодокументи в бібліотеках 13.31.11.25 
Електронні бібліотеки. Електронні форми інформаційних ресурсів 13.31.11.21 
Інформатизація бібліотек 13.31.11.19 
Культура. Бібліотеки. Музеї 23.04.71 
Мікрографія в бібліотеках 13.31.11.23 
Надзвичайні ситуації в бібліотеках 13.31.15.21 
Наукові і технічні бібліотеки та бібліотечні мережі 20.15.31 
Основні напрями діяльності бібліотек 13.31.22 
Соціологічні дослідження в бібліотеці 13.31.21.15 
Технічне оснащення бібліотек 13.20.31 
БІБЛІОТЕКАРСТВО 
Конференції, з'їзди, конгреси у сфері бібліотекарства 13.31.01.11 
БІБЛІОТЕКОЗНАВСТВО 
Англо-американське бібліотекознавство 13.31.91.11 
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 13.31 
Науковий метод у бібліотекознавстві 13.31.07.11 
Наукові дослідження в бібліотекознавстві 13.31.07.15 
Російське бібліотекознавство 13.31.91.13 
Структура бібліотекознавства 13.31.07.31 
Українське бібліотекознавство 13.31.91.15 
БІБЛІОТЕЧНИЙ 
Бібліотечна справа в окремих країнах 13.31.91 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 13.31 
Історія бібліотечної справи 13.31.09 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 13.31.17 
Наукові і технічні бібліотеки та бібліотечні мережі 20.15.31 
Організація і управління в галузі бібліотечної справи 13.31.15 
Організація інформаційної діяльності. Бібліотечна справа 20.15 
Психологія читання і бібліотечної роботи 15.81.49 
Стандартизація і термінологія в бібліотечній справі 13.31.11.11 
Сучасний стан бібліотечної справи 13.31.11 
Теорія і методологія бібліотечної справи 13.31.07 
БІЗНЕС 
Ведення бізнесу в Інтернеті. Посередницька діяльність 82.15.21.17 
Великий, середній і малий бізнес 82.15.21.15 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Теорія логістики. Оптимізація витрат у бізнесі 06.35.23.03 
БІЗНЕСМЕН 
Підготування кваліфікованих робітників, бізнесменів тощо 81.79.11.13 
БІЛИЗНА 
Асортимент білизни 64.33.71.29 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Підбір і сортування білизни 75.33.37.11 
Пошиття білизни 64.33.17.17 
БІЛИЙ 
Білий чавун 53.49.11.05 
БІЛКОВИЙ 
Білкова інженерія 62.99.31 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
БІЛКОВО-ПЕПТИДНИЙ 
Білково-пептидні гормони 31.27.37.19 
БІЛОК 
Амінокислоти, пептиди, білки 31.23.27 
Білки рекомбінатні - загальні методи експресії 62.37.43.05 
Біотехнологічне одержання білка одноклітинних 62.13.31 
Властивості білків 31.23.27.09 
Класифікація білків 31.23.27.11 
Математичні моделі процесів, пов'язаних з одержанням рекомбінатних білків 62.37.99.21 
Обмін білків і амінокислот 31.23.27.13 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Структура білків 31.23.27.07 
Технічні білки 61.57.33 
Хімічний склад білків 31.23.27.05 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
БІМОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Застосування молекулярно-кінетичної теорії до бімолекулярних реакцій 31.15.05 
БІОАЕРОДИНАМІКА 
Біоаеродинаміка 34.53.37 
БІОАПАРАТУРА 
Біоапаратура для біологічних досліджень 34.57.15 
БІОГАЗ 
Апаратура для одержання біогазу 62.35.29.13 
Одержання біогазу 62.35.29.07 
БІОГЕОГРАФІЯ 
Біогеографія 39.19.25 
БІОГЕОТЕХНОЛОГІЯ 
Біогеотехнологія 62.99.29 
БІОГЕОХІМІЯ 
Біогеохімія 38.33.23 
БІОГІДРОДИНАМІКА 
Біогідродинаміка 34.53.31 
БІОДЕГРАДАЦІЯ 
Застосування генетичної інженерії для розв'язання проблеми біодеградації 62.37.33 
Інші питання біодеградації рослинної сировини 62.35.33.11 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
БІОЕНЕРГЕТИКА 
Молекулярна біоенергетика 34.15.39 
Технологічна біоенергетика 62.35 
БІОЕТИКА 
Біоетика, екологічна і медична етика 12.21.45.03 
БІОІНЖЕНЕРІЯ 
Біоінженерія 34.57 
БІОКІБЕРНЕТИКА 
Біокібернетика 34.55 
БІОКЛІМАТОЛОГІЯ 
Біокліматологія 37.23.39 
БІОКОМУНІКАЦІЯ 
Біокомунікація 34.53.17 
БІОКОНВЕРСІЯ 
Біоконверсія рослинної сировини 62.35.33 
БІОЛІПІД 
Біотехнологічне одержання біоліпідів 62.13.55 
БІОЛОГІЧНИЙ 
Біоапаратура для біологічних досліджень 34.57.15 
Біологічна дія лікарських речовин 76.31.33.05 
Біологічна дозиметрія 34.49.28 
Біологічна хімія 31.27 
Біологічне забруднення 87.15.08.07 
Біологічне зараження 87.15.05.05 
Біологічні і соціальні особливості психіки 15.21.25 
Біологічні основи рослинництва 68.35.05 
Біологічні основи тваринництва 68.39.05 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Біологічні та біомедичні вимірювання 90.27.39 
Біологічні та поведінкові (етологічні) процеси 34.03.19 
Біологічно активні добавки 69.09.07.07 
Біорегулятори. Гормони й інші біологічно активні сполуки 31.27.37 
Вплив біологічних факторів на здоров'я населення 87.25.29 
Дія випромінювання на біологічні об'єкти 58.35.03 
Загальні і теоретичні проблеми біологічної хімії 31.27.03 
Іммобілізовані біологічні системи 34.15.19 
Лабораторні біологічні об'єкти і устаткування для їхнього утримання 34.05.33 
Математична біологія і теоретичне моделювання біологічних процесів 34.03.23 
Методи біологічних досліджень 34.05.17 
Методи захисту від дії біологічних чинників 86.33.21 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
Методи і устаткування для біологічних досліджень 34.05 
Механіка біологічних рідин і газів 34.53.41 
Організація біологічного експерименту 34.05.15 
Органічні добрива і добрива біологічного походження 61.33.39 
Проблеми безпеки біологічного експерименту 34.05.93 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
Штучні і біологічні мембрани 34.17.27 
БІОЛОГІЯ 
Біологія 34 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
Біологія ґрунтів 68.05.45 
Біологія збудників захворювань людини і тварин 34.27.29 
Біологія і фізіологія культурних рослин 34.31.37 
Біологія об'єктів промислу 69.09.07 
Біологія сільськогосподарських рослин 68.03.03 
Біологія сільськогосподарських тварин 68.03.05 
Біологія старіння 34.03.27 
Біологія у військовій справі 78.21.31 
Викладання біології 34.01.45 
Вільнорадикальні стани в біології 34.17.19 
Дозиметрія іонізуючого випромінювання у біології та медицині 34.49.29 
Економіка, управління, планування, прогнозування в біології 34.01.75 
Загальні питання біології 34.01 
Історія біології. Персоналія 34.01.09 
Космічна біологія 34.51 
Макромолекулярні асоціації та проблеми пізнання в молекулярній біології 34.15.17 
Математична біологія і теоретичне моделювання біологічних процесів 34.03.23 
Математичні моделі біології 27.35.43 
Методи і апаратура в молекулярній біології 34.15.05 
Міжнародне співробітництво у сфері біології 34.01.17 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Молекулярна біологія 34.15 
Молекулярна біологія вірусів 34.15.31 
Молекулярна біологія гена 34.15.25 
Молекулярна біологія зсідання крові 34.15.47 
Молекулярна біологія клітинної поверхні 34.15.37 
Молекулярна біологія розвитку і старіння 34.15.49 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Радіаційна біологія 34.49 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Радіометрія в біології та медицині 34.49.31 
Сільськогосподарська біологія 68.03 
Сучасний стан і перспективи розвитку біології 34.01.11 
Таксономія і номенклатура в біології 34.03.21 
Теоретична біологія 34.03 
Фотофізичні та фотохімічні процеси в біології 34.17.09 
БІОМАТЕРІАЛ 
Механічні аспекти біоматеріалів 34.53.45 
БІОМЕДИЧНИЙ 
Біологічні та біомедичні вимірювання 90.27.39 
Біомедичне застосування джерел іонізуючого випромінювання 34.49.27 
Конструювання і експлуатація біомедичної техніки 34.57.25 
Матеріали для біомедичого застосування 34.57.21 
Методи одержання біомедичної інформації 34.57.23 
БІОМЕХАНІКА 
Біомеханіка 30.51.43 
Біомеханіка природних і штучних органів 34.53.43 
Біомеханіка фізичних вправ 77.05.07 
БІОНІКА 
Біоніка 34.53 
Прикладні питання біоніки 34.53.53 
БІООРГАНІЧНИЙ 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
БІОПОЛІМЕР 
Просторова структура і властивості біополімерів 34.15.15 
Структура і функції біополімерів 31.27.15 
БІОПОЛІМЕРНИЙ 
Рідини полімерні та біополімерні 29.17.31 
БІОПСИХОЛОГІЯ 
Біопсихологія 15.31.23 
БІОРЕАКТОР 
Біореактори 62.13.15.05 
БІОРЕГУЛЯТОР 
Біорегулятори. Гормони й інші біологічно активні сполуки 31.27.37 
БІОРЕОЛОГІЯ 
Біореологія і гемодинаміка 34.17.39 
БІОРИТМ 
Біоритми. Хронобіологія 34.03.39 
БІОСЕНСОРИ 
Біосенсори 47.09.65 
БІОСИСТЕМА 
Математичні та машинні моделі біосистем 34.55.15 
БІОСИСТЕМАТИКА 
Молекулярні критерії біосистематики 34.15.59 
БІОСПЕЦИФІЧНИЙ 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
БІОСФЕРА 
Вплив космічної погоди на біосферу Землі 89.53.45.05 
БІОСФЕРНИЙ 
Біосферна концепція культури 13.07.26.13 
БІОТЕХНОГІЧНИЙ 
Біотехнологічне одержання алкалоїдів 62.13.49 
Біотехнологічне одержання амінокислот 62.13.37 
Біотехнологічне одержання антибіотиків 62.13.35 
Біотехнологічне одержання білка одноклітинних 62.13.31 
Біотехнологічне одержання біоліпідів 62.13.55 
Біотехнологічне одержання вітамінів і коферментів 62.13.47 
Біотехнологічне одержання інших продуктів 62.13.99 
Біотехнологічне одержання мікробіологічних добрив 62.13.53 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Біотехнологічне одержання органічних кислот 62.13.45 
Біотехнологічне одержання пептидів, цукрозамінників 62.13.39 
Біотехнологічне одержання пестицидів 62.13.43 
Біотехнологічне одержання полісахаридів 62.13.57 
Біотехнологічне одержання стероїдних гормонів 62.13.59 
Біотехнологічне одержання ферментних препаратів 62.13.41 
Біотехнологічні апарати 62.13.15 
Біотехнологічні процеси та апарати 62.13 
Гідролізно-спиртове виробництво (біотехнологічний аспект) 62.13.29 
Інше устаткування для очищення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.11 
Інші види біотехнологічної сировини 62.09.99 
Машини і устаткування для біотехногічних процесів 55.63.37 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
Мікроорганізми - продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09.39 
Одержання трансгенних тварин біотехнологічним методом 62.37.31 
Оптимізація біотехнологічних процесів 62.13.27 
Сировина і продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
БІОТЕХНОЛОГІЯ 
Біотехнологія 62 
Загальні питання біотехнології 62.01 
Інші проблеми біотехнології 62.99 
Одержання харчових добавок методами біотехнології 62.99.39 
БІОФАРМАЦІЯ 
Біофармація 76.31.33 
БІОФІЗИКА 
Біофізика 34.17 
Біофізика живих систем 34.17.17 
Біофізика клітини 34.17.23 
Біофізика рухливості та цитоскелета 34.17.21 
Біофізика тканин 34.17.43 
Медична біофізика 76.03.29 
Методи і апаратура в біофізиці 34.17.05 
Молекулярна біофізика 34.17.15 
Прикладна біофізика 34.17.53 
Радіаційна біофізика 34.49.17 
Теоретична і математична біофізика 34.17.03 
Часткова біофізика 34.17.51 
БІОФІЗИЧНИЙ 
Біофізичні ефекти електричних і магнітних полів 34.17.35 
БІОХІМІЧНИЙ 
Біохімічна генетика 34.23.25 
Біохімічна енергетика і поєднання шляхів обміну 31.27.39 
Біохімічні паливні елементи і фотосинтетичні комірки 62.35.37 
Біохімічні проблеми фармакології і хіміотерапії 31.27.51 
Біохімічні реактиви 61.69.33 
Фізичні, фізико-хімічні і біохімічні процеси 65.13.23 
БІОХІМІЯ 
Біохімія асиміляції азоту 31.27.27 
Біохімія вірусів 31.27.20 
Біохімія вітамінів 31.27.35 
Біохімія живлення і годівлі 31.27.29 
Біохімія мікроорганізмів 31.27.19 
Біохімія мінеральних речовин 31.27.41 
Біохімія пухлин 31.27.31 
Біохімія рослин 31.27.21 
Біохімія спорту 77.05.03 
Біохімія тварин 31.27.25 
Медична біохімія 76.03.31 
Методи і апаратура в біохімії 31.27.05 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Радіаційна біохімія 34.49.09 
Технічна біохімія 31.27.23 
БІОЦЕНОЗ 
Біоценози. Екосистеми 34.35.25 
БІРЖА 
Міжнародні товарні біржі 72.25.35 
БІРЖОВИЙ 
Біржова діяльність 82.15.21.07 
Біржова торгівля 72.13.31 
БІТУМ 
Асфальтові бітуми 61.51.37.07 
Гас. Розріджувач бітуму 61.51.30.07 
Парафіни, бітуми та інші нафтопродукти 61.51.37 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
БІТУМІНОЗНИЙ 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
БІФУРКАЦІЯ 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
БЛАГО 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
БЛАГОДІЙНИЙ 
Ведення господарства в благодійних організаціях 75.33.51.07 
БЛАГОРОДНИЙ (сплав) 
Виробництво благородних металів і сплавів 53.37.33 
Підшипникові (вальничні), тугоплавкі та благородні сплави 55.09.33.19 
БЛАГОУСТРІЙ 
Благоустрій і санітарний стан населених пунктів 75.31.41 
Благоустрій населених місць (пунктів). Зелене будівництво 67.25.25 
БЛАНК 
Формуляри. Бланки 60.29.29.35 
БЛОК 
Виробництво віконних і дверних блоків 66.33.31 
Військові навчання воєнних блоків 78.27.01.11 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Збройні сили воєнних блоків 78.27.60 
Політика і доктрини воєнних блоків 78.17.64 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
БЛОК-СХЕМА 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, устатковування 28.29.63.19 
БЛОКУВАННЯ 
Елементи і пристрої сигналізації, централізації та блокування 59.73.35.15 
БЛУКАЛЬНИЙ 
Нефроптоз. Блукаюча нирка 76.29.36.11 
БЛЮМ 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
БОБОВИЙ 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
БОБСЛЕЙ 
Бобслей 77.29.09 
БОГОСЛОВ'Я 
Пасторська теологія (богослов'я) 21.31.51.11 
БОГОСЛУЖІННЯ 
Питання богослужіння та обрядовості 21.61.21 
БОДНАР 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
БОЄПРИПАС 
Боєприпаси для артилерійських систем та мінометів 78.25.07.25 
Інженерні боєприпаси. Міни 78.25.11.07 
Ракетні системи залпового вогню та ракетні боєприпаси 78.25.07.07 
Танкові боєприпаси 78.25.10.25 
БОЙОВИЙ 
АСК бойовими засобами (зброєю) 78.25.35.07 
Бойова і мобілізаційна готовність 78.19.05.05 
Бойові машини 55.43.33.31 
Бойові машини для десанту 78.25.10.13 
Бойові машини піхоти 78.25.10.07 
Бойові розвідувальні машини БМР 78.25.10.15 
Газогенерувальна піротехніка. Бойові гази 61.43.37.17 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Інші бойові броньовані машини 78.25.10.19 
Моделювання воєнних (бойових) дій 78.19.13.13 
Навчально-тренувальні засоби підготування бойової обслуги 78.25.17.27 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Теорія бойових систем 78.21.59 
Частини бойової підтримки 78.27.11.27 
БОКС 
Бокс 77.29.10 
БОЛІТ 
Осушення боліт 70.23.40 
БОЛОТО 
Болота. Заболочення 70.27.05.19 
БОМБАРДУВАЛЬНИЙ 
Бомбардувальна авіація 78.27.11.19 
БОМБАРДУВАЛЬНИК 
Бомбардувальники 78.25.13.23 
БОМБОМЕТАННЯ 
Балістика. Теорія стрільби.Бомбометання 78.21.47 
БОНДЕРИЗАЦІЯ 
Захисне фосфатування. Бондеризація 81.33.33.25 
БОНІТУВАННЯ 
Родючість ґрунтів. Бонітування 68.05.29 
БОР 
Бор і його сполуки 61.31.43 
Виробництво бору і його сполук 61.31.43.05 
БОРАТ 
Дінатрієвий тетраборат (борат натрію, бура) 61.31.43.11 
Перероблення руд, що містять борати 61.31.43.07 
БОРИД 
Бориди металів 81.33.43.11 
БОРНИЙ 
Борна кислота 61.31.43.17 
БОРОНА 
Культиватори, борони 55.57.31.31 
БОРОТЬБА 
Боротьба 77.29.11 
Боротьба з вібраціями і виробничими шумами в машинобудуванні 55.01.93.95 
Боротьба з втратами води в зрошувальних системах 70.21.37 
Боротьба з міжнародним тероризмом 26.11.03 
Боротьба з тероризмом 78.17.75.11 
Боротьба з шумом на суднах 55.45.03.27 
Боротьба за ринки збуту 72.15.47 
Боротьба із заболочуванням і засоленням зрошуваних земель 70.21.39 
Бур'янисті рослини і боротьба з ними 68.37.33 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Втрати води і боротьба з ними 70.94.19 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Ерозія ґрунтів і боротьба з нею 68.31.27 
Закони і принципи збройної боротьби 78.19.01.07 
Засоби інформаційної боротьби 78.25.23.13 
Засоби радіоелектронної оборони 78.25.41 
Ідеологічна боротьба на міжнародній арені 11.25.25 
Корозія, обростання і заходи боротьби з ними 69.01.97 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Мисливський нагляд і боротьба з браконьєрством 68.45.45 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
Профспілковий рух. Боротьба за права працівників 06.77.92 
Споруди для боротьби з наносами 70.17.45 
Споруди для боротьби із зсувами і селевими потоками 70.17.48 
Теорія інформаційної боротьби 78.19.03.09 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
Хвороби рослин і боротьба з ними 68.37.31 
Шкідники рослин і боротьба з ними 68.37.29 
БОРОШНО 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Виробництво деревного борошна 66.43.45 
Виробництво фосфоритного борошна 61.33.31.05 
БОРОШНОМЕЛЬНИЙ 
Борошномельне виробництво 65.29.31 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної промисловості 55.63.31.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
БОРОШНЯНИЙ 
Виробництво борошняних кондитерських виробів 65.33.35 
БОРТОВИЙ 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Бортові системи діагностування 55.41.05.45 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
БОРУВАННЯ 
Борування 55.21.19.19 
БОТАНІКА 
Ботаніка 34.29 
БОТЕЛЬ 
Перебування в готелях, мотелях, ботелях 71.37.08.07 
БОТУЛІЗМ 
Ботулізм 76.29.50.07 
БОЙНЯ 
Машини і устаткування боєнь 55.63.49.29 
БРАКОНЬЄРСТВО 
Мисливський нагляд і боротьба з браконьєрством 68.45.45 
БРАСЛЕТ 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
БРИГАДА 
Бригада, яка працює на місці, де трапився нещасний випадок 81.93.05.07 
Пожежні бригади. Пожежна служба 81.92.05.07 
Структара та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
БРИКЕТ 
Виробництво залізорудних брикетів 53.31.15.23 
Деревні стружки. Тирса. Паливні брикети 66.19.91.21 
БРИКЕТУВАННЯ 
Згрудкування, брикетування 52.45.31 
Транспортування, складування, зберігання і брикетування торфу 52.37.28 
БРОМ 
Бром, фтор, йод та їхні сполуки 61.31.39 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
БРОМАТ 
Бромати. Бромнувата кислота 61.31.39.11 
БРОМІД 
Броміди 61.31.39.05 
БРОНЕТАНКОВИЙ 
Бронетанкова техніка 78.25.10 
БРОНЕТРАНСПОРТЕР 
Бронетранспортери 78.25.10.11 
БРОНЗУВАЛЬНИЙ 
Бронзувальні машини та пристрої 60.29.21.07 
БРОНХИ 
Хвороби бронхів 76.29.35.07 
БРОНЬОВАНИЙ 
Броньовані ремонтно-евакуаційні машини 78.25.10.21 
Інші бойові броньовані машини 78.25.10.19 
БРОШУРА 
Книги. Брошури 60.29.29.05 
БРОШУРУВАЛЬНО-ПАЛІТУРНІ 
Брошурувально-палітурні та оздоблювальні процеси і устаткування 60.29.19 
Брощурувально-палітурне обладнання 60.29.19.07 
Матеріали та приладдя для брошурувально-палітурних процесів 60.29.19.05 
Устаткування для брошурувально-палітурних і опоряджувальних робіт 55.61.37 
БРУНЬКА 
Фізіологія бруньок 34.39.35 
БРУС 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
БРУЦЕЛЬОЗ 
Бруцельоз 76.29.50.11 
БУБЛИЧНИЙ 
Виробництво хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.33.29 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
БУДДИЗМ 
Буддизм. Дзен-буддизм 21.15.41 
БУДИНОК 
Багатоповерхові житлові будинки 67.29.29.07 
Будинки інформаційних центрів та їхнє устаткування 20.53.33 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Житлові будинки 67.29.29 
Малоповерхові житлові будинки 67.29.29.05 
Перебування в заміських будинках, на дачах, у селі 71.37.08.17 
Перебування в молодіжних будинках відпочинку, на молодіжних базахї відпочинку 71.37.08.11 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
Роботи щодо санітарно-технічного і інженерного обладнання будинків 67.13.47 
БУДИНОЧОК 
Проживання в літніх будиночках, бунгало 71.37.08.21 
БУДІВЕЛЬНИЙ 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Будівельна кліматологія, метеорологія 67.21.25 
Будівельна фізика 67.03.05 
Будівельне і дорожнє машинобудування 55.53 
Будівельне устаткування 87.01.81.31 
Будівельний шум 87.55.29.19 
Будівельні війська 78.27.65.19 
Будівельні конструкції 67.11 
Будівельні матеріали і вироби 67.09 
Будівельні матеріали і вироби на основі полімерів 67.09.45 
Будівельні хімікати 67.09.47 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Виробництво будівельних азбестоцементних виробів 67.15.59 
Виробництво будівельних металевих конструкцій 67.15.41 
Виробництво будівельних теплоізоляційних матеріалів і виробів 67.15.55 
Виробництво будівельного скла 67.15.43 
Виробництво будівельної кераміки 67.15.47 
Виробництво інших будівельних матеріалів і виробів 67.15.63 
Виробництво нерудних і неметалорудних будівельних матеріалів 67.15.29 
Виробництво полімерних будівельних матеріалів і виробів на їхній основі 67.15.51 
Деревина і будівельні вироби з неї 67.09.41 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальні питання щодо будівельних матеріалів і виробів 67.09.01 
Загальні питання щодо виробництва компресорів будівельних підприємств 55.39.39.01 
Інвестиційна і будівельна діяльність в Україні 67.01.73.05 
Інформаційна діяльність у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.29 
Інше устаткування для будівельних робіт 55.53.37.99 
Інше устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39.99 
Історія будівельного і дорожнього машинобудування. Персоналія 55.53.01.09 
Контроль за будівельними роботами 87.01.81.05 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Механізований і ручний будівельний інструмент 67.17.27 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Міцність будівельних конструкцій 30.19.53 
Нерудні і неметалорудні будівельні матеріали 67.09.29 
Опис будівельних підприємств і фірм 67.01.76 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Органічні матеріали і будівельні вироби на їхній основі 67.09.43 
Органо-волокнисті будівельні матеріали і вироби на їхній основі 67.09.41.05 
Оснащення, пристосування та інвентар для будівельних робіт 67.17.33 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Охорона довкілля в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.94 
Підготовчі і допоміжні роботи на будівельному майданчику 67.13.15 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ кам'яних будівельних матеріалів 52.39.29 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Спеціальна технологія в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.13 
Спеціальне озброєння та техніка будівельних військ 78.25.51.19 
Спеціальні будівельні роботи. Гідротехнічні роботи 67.13.25 
Спеціальні матеріали будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.09 
Стандартизація в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.37 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Технічна експлуатація будівельних машин 67.17.05 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів 67.15 
Типологія будівельних конструкцій 67.11.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Устаткування для виробництва азбестоцементних будівельних матеріалів 55.53.39.37 
Устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39; 67.17.31 
Устаткування для виробництва будівельних робіт 55.53.37 
Устаткування для виробництва будівельної і сантехнічної кераміки 55.53.39.35 
Устаткування для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29 
Устаткування для оздоблювальних будівельних робіт 55.53.37.37 
Фізичні основи архітектурної та будівельної акустики 29.37.35 
БУДІВЕЛЬНО- 
Будівельно-дорожні і шляхові роботи 67.13.69 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Технологія будівельно-монтажних робіт 67.13 
БУДІВЛЯ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Безпека будівель і споруд 86.23.07 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Гасінння пожеж у цивільних будівлях 81.92.17.11 
Гасіння пожеж у будівлях промислових підприємств 81.92.17.13 
Комплекси, будівлі і споруди зв'язку 67.29.67 
Комплекси, будівлі і споруди транспорту 67.29.63 
Конструкції складських будівель і споруджень 81.89.05 
Присадибні будівлі 68.01.82.03 
Промислові комплекси, будівлі і споруди 67.29.53 
Протипожежний захист будівель і споруд 67.53.33 
Реконструкція будівель 87.03.15.33 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Сільськогосподарські будівлі і споруди. Агропромислові комплекси 67.29.55 
Складські комплекси, будівлі і споруди 67.29.89 
Тваринницькі будівлі. Ферми 68.01.82.15 
БУДІВНИЦТВО 
Арматурні роботи в індивідуальному будівництві 67.13.31.07 
Благоустрій населених місць (пунктів). Зелене будівництво 67.25.25 
Будівництво 23.04.44 
Будівництво в особливих умовах 67.13.59 
Будівництво ліній зв'язку 49.29.15 
Будівництво. Архітектура 67 
Буровибухові роботи в будівництві 67.13.23 
Використання відходів будівництва 81.91.09.25 
Випалені матеріали і вироби в будівництві 67.09.35 
Виробництво автоклавних матеріалів для будівництва 67.15.45 
Виробництво виробів для будівництва на основі деревинних матеріалів 66.43.31 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Виробництво мінеральних в'яжучих для будівництва 67.15.33 
Виробництво органо-волокнистих матеріалів і виробів з них для будівництва 67.15.53 
Відходи в будівництві 87.53.13.71 
Водогосподарське будівництво. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди 70.17 
Геокріологічні дослідження в будівництві 67.21.19 
Гірничопрохідницькі роботи в будівництві 67.13.27 
Економіка будівництва 06.71.05 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Загальна типологія об'єктів будівництва 67.29.03 
Загальні питання будівництва 67.01 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в будівництві 36.23.27 
Застосування роботів і маніпуляторів у будівництві 55.30.51.39 
Зварювальні роботи в будівництві 67.13.35 
Земляні роботи в будівництві 67.13.19 
Індивідуальне будівництво 67.29.07 
Інженерна геодезія. Інженерно-геодезичні дослідження в будівництві 67.21.15 
Інженерна геологія процесів, спричинених будівництвом 38.63.51 
Інженерна гідрологія. Інженерно-гідрологічні дослідження в будівництві 67.21.23 
Інженерна сейсмологія. Інженерно-сейсмологічні дослідження в будівництві 67.21.21 
Інженерне забезпечення об'єктів будівництва 67.53 
Інженерні дослідження в будівництві 67.21 
Інженерно-геологічні дослідження в будівництві 67.21.17 
Інженерно-теоретичні основи будівництва 67.03 
Інші питання планування, будівництва і реконструкції металургійних підприємств 53.01.82.15 
Історія будівництва і архітектури. Персоналія 67.01.09 
Капітальне будівництво у воєнній економіці 78.75.37 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Ковальські, слюсарні та інші формотворні роботи в будівництві 67.13.45 
Лакофарбові матеріали, клеї і мастики в будівництві 67.09.51 
Матеріально-технічне постачання в капітальному будівництві 81.88.51.05 
Машини, механізми і устаткування для будівництва доріг 67.17.23 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Метали, що використовуються в будівництві, і вироби з них 67.09.39 
Мінеральні в'яжучі речовини в будівництві 67.09.31 
Монтажні роботи в будівництві 67.13.33 
Наукове і виробниче будівництво 55.47.01.17 
Об'єкти будівництва 67.29 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів стосовно розглянутої території 23.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств 44.01.82; 45.01.82; 47.01.82; 50.01.82; 53.01.82; 55.01.82; 58.01.82; 59.01.82; 61.01.82; 62.01.82; 64.01.82; 65.01.82; 66.01.82; 69.01.82; 71.01.82; 73.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств і споруд 49.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств метрології 90.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція сільськогосподарських приміщень 68.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Проектування, будівництво, і реконструкція медичних установ 76.01.82 
Протикорозійні роботи в будівництві 67.13.61 
Психологічні проблеми в будівництві 67.01.53 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
Скло та інші плавлені матеріали в будівництві 67.07.37 
Соціологічні і демографічні проблеми в будівництві 67.01.51 
Стандартизація в будівництві 67.01.37 
Статистика капітального будівництва 83.31.29 
Столярні і теслярські роботи в будівництві 67.13.43 
Теорія воєнного будівництва 78.19.05 
Техніко-економічне обґрунтування водогосподарського будівництва 70.17.03 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Устаткування для будівництва і догляду за лісовими дорогами 55.53.41.37 
Устаткування для будівництва і утримування лісових доріг 66.19.95.19 
Хімія в будівництві 67.03.07 
БУДОВА 
Будова ароматичних сполук 31.21.15.11 
Будова деревини 66.03.03 
Будова земної кори і верхньої мантії за геофізичними даними 52.13.49.11 
Будова і походження Сонячної системи 41.19.15 
Будова і склад атмосфери 37.21.15 
Будова і склад вищих шарів атмосфери 37.15.15 
Будова й еволюція Галактики 41.27.25 
Будова комплексних сполук 31.17.29.05 
Будова неорганічних сполук 31.21.15.09 
Внутрішня будова і походження Землі 52.13.49.05 
Внутрішня будова та еволюція зірок 41.23.15 
Геолого-геофізичні дослідження глибинної будови Землі 52.13.49 
Геофізична еволюція та будова 37.31.05 
Дефекти кристалічної будови 53.49.05.05 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Моделі внутрішньої будови Землі 37.31.17 
Питання будови і стереохімія 31.21.15 
Спеціальна технологія будови роботів 55.30.13 
Теорія будови молекул і хімічного зв'язку 31.15.03 
Теорія хімічної будови Бутлерова 31.21.15.07 
БУДУВАННЯ 
Будування покрівель з рулонних матеріалів 67.13.39.05 
Будування фундаментів з цегли і бутового каменю 67.13.21.07 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
БУЄРНИЙ 
Буєрний спорт 77.29.12 
БУКВА 
Прилади креслярські для нанесення букв і символів 59.73.33.47 
БУКСА 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
БУКСИРНИЙ 
Буксирні пристрої 55.45.31.37 
БУКСИРУВАЛЬНИЙ 
Буксирувальні артилерійські установки 78.25.07.21 
БУКСИРУВАННЯ 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
БУЛЕВИЙ 
Структури, з булевими кільцями та алгеброю 27.17.21 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
БУЛЬБОПЛОД 
Картопля та інші бульбоплоди 68.35.49 
БУЛЬДОЗЕР 
Бульдозери і струги 55.53.29.33 
БУНГАЛО 
Проживання в літніх будиночках, бунгало 71.37.08.21 
БУР 
Бури і бурові штанги 55.33.37.47 
БУР'ЯН 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
БУР'ЯНИСТИЙ 
Бур'янисті рослини і боротьба з ними 68.37.33 
БУРА 
Дінатрієвий тетраборат (борат натрію, бура) 61.31.43.11 
БУРИЛЬНИЙ 
Бурильний інструмент 52.47.15.07 
Бурильні машини 55.53.29.45 
Бурильні машини обертальної та ударно-обертальної дії 55.33.37.35 
Бурильні машини ударної дії 55.33.37.33 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
БУРІННЯ 
Буріння геологорозвідувальних свердловин 38.59.15 
Буріння і закінчування нафтових і газових свердловин 52.47.15 
Буріння свердловин на морі та в інших акваторіях 52.47.16 
Буріння свердловин на суші 52.47.15.15 
Вимірювання параметрів свердловин і пласта в процесі буріння 52.47.15.19 
Інструмент для термічного, термомеханічного і електрофізичного способів буріння 55.33.37.45 
Коронки для обертального буріння 55.33.37.39 
Коронки для ударного буріння 55.33.37.41 
Коронки для ударно-обертального буріння 55.33.37.43 
Машини для горизонтального буріння і продавлювання ґрунту 55.53.29.43 
Механічне буріння 52.13.21.07 
Розвідувальне буріння 52.13.03.11 
Способи і технологія буріння свердловин 52.47.15.21 
Теоретичні питання буріння нафтових і газових свердловин 52.47.15.03 
Термічне буріння 52.13.21.11 
Техніка і технологія буріння 52.13.21.05 
Техніка і технологія морського буріння 52.47.16.05 
Ускладнення і аварії під час буріння 52.47.15.35 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
БУРОВИБУХОВИЙ 
Буровибухові роботи в будівництві 67.13.23 
БУРОВИЙ 
Бури і бурові штанги 55.33.37.47 
Бурове устаткування 55.33.37 
Бурові верстати для відкритих гірничих робіт 55.33.37.29 
Бурові основи і судна 52.47.16.07 
Бурові та промивні рідини 52.47.16.11 
Допоміжне бурове устаткування 55.33.37.37 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Застосування і експлуатація бурового інструмента та устаткування 52.47.15.05 
Облаштування бурових і видобувних підприємств на суші 52.47.82.05 
Оптимізація бурових процесів 52.47.15.17 
Породоруйнівний буровий інструмент 55.39.29.31 
БУРОПІДРИВНИЙ 
Буропідривні роботи 52.13.21 
БУРШТИН 
Розроблення родовищ бурштину і видобуток перлів 52.43.33 
БУРЯК 
Виробництво цукру з буряку 65.37.29 
Дифузійні апарати для цукрового буряку 55.63.35.37 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини і устаткування для миття буряків 55.63.35.31 
Цукровий буряк та інші цукровмісні культури 68.35.33 
БУРЯКІВНИЦТВО 
Машини і устаткування для буряківництва 55.63.35.29 
БУРЯКОРІЗКА 
Бурякорізки 55.63.35.33 
БУТЛЕРОВ 
Теорія хімічної будови Бутлерова 31.21.15.07 
БУТОВИЙ 
Будування фундаментів з цегли і бутового каменю 67.13.21.07 
БУТТЯ 
Буття. Матерія. Свідомість 02.15.21 
БУХГАЛТЕРСЬКИЙ 
Бухгалтерський облік 71.01.57 
Бухгалтерський облік і звітність 82.15.23.09 
БЮДЖЕТ 
Державний бюджет 06.73.15.05 
Статистика бюджетів населення 83.33.31 
Статистика бюджетів часу 83.33.33 
Статистика місцевого бюджету 83.37.61.07 
БЮДЖЕТНИЙ 
Бюджетне право 10.21.31 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
БЮЛЕТЕНЬ 
Офіційний бюлетень промислової власності 85.29.07.13 
БЮРО 
Довідкові бюро 75.33.61 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Устаткування для конструкторських бюро 59.73.33.53 
В'ЯЖУЧИЙ 
В'яжучі речовини і матеріали на їхній основі 61.35.33 
Виробництво матеріалів на основі органічних в'яжучих. Виробництво асфальтобетону 67.15.49 
Виробництво мінеральних в'яжучих для будівництва 67.15.33 
Мінеральні в'яжучі речовини в будівництві 67.09.31 
Органічні в'яжучі матеріали і вироби на їхній основі 67.09.43.05 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Технологія в'яжучих 61.35.33.05 
В'ЯЗАЛЬНО-ПРОШИВНИЙ 
Машини для виробництва нетканих матеріалів в'язально-прошивним способом 55.59.33.31 
В'ЯЗАННЯ 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
Вишивані, в'язані та мережані вироби. Вироби з мережива 80.31.11.05Я 
Підготування пряжі для в'язання 64.31.19 
В'ЯЗКА 
В'язка рідина 30.17.23 
В'ЯЗКІСТЬ 
В'язкість металургійних розплавів 53.03.05.07 
Пластичність і в'язкість металів і сплавів 53.49.09.07 
В'ЯЛЕНИЙ (продукція) 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
ВАГА 
Ваги і зважування 31.05.27.07 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
ВАГІТНІСТЬ 
Імунобіологія вагітності 34.43.43 
Патологія вагітності 76.29.48.11 
Фізіологія вагітності 76.29.48.07 
ВАГОВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
Ваговимірювальні прилади для підприємств торгівлі 55.65.29.29 
ВАГОДОЗУВАЛЬНИЙ 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
ВАГОН 
Автозчеплювальні пристрої локомотивів і вагонів 55.41.05.41 
Вагони 55.41.37 
Вагони вантажні 55.41.37.31 
Вагони пасажирські 55.41.37.29 
Вузли та елементи конструкцій вагонів 55.41.37.33 
Гальмові системи локомотивів, вагонів та їх устатковування 55.41.05.39 
Дослідження і випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.19 
Електровози. Моторні вагони, електропоїзди 55.41.29.29 
Елементи конструкції локомотивів і вагонів 55.41.05 
Інші елементи конструкцій локомотивів і вагонів 55.41.05.99 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Кузов, рами, візки локомотивів і вагонів 55.41.05.29 
Проектування і розрахунок локомотивів і вагонів 55.41.03.17 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
ВАГОН-ЛАБОРАТОРІЯ 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
ВАГОННИЙ 
Вагонна служба. Вагонне господарство в цілому 73.29.61.17 
ВАГОНОБУДІВНИЙ 
Проектування і реконструкція локомотивобудівних і вагонобудівних підприємств 55.41.01.82 
ВАГОНОБУДУВАННЯ 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Інформаційна діяльність локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.29 
Історія локомотивобудування і вагонобудування. Персоналія 55.41.01.09 
Кадри локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.79 
Локомотивобудування і вагонобудування 55.41 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Охорона довкілля в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.94 
Спеціальні матеріали для локомотивобудування і вагонобудування 55.41.09 
Стан і перспективи розвитку локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.11 
Стандартизація в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.37 
Технологія локомотивобудування і вагонобудування 55.41.13 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
ВАДА 
Вади деревини 66.03.07 
Вади текстильних матеріалів 64.29.09.11 
Вади хутра 64.37.09.11 
Вади шкіри (шкури) 64.35.09.11 
ВАЖКИЙ 
Важка атлетика 77.29.58 
Виробництво важких металів і сплавів 53.37.31 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Виробництво інших важких металів 53.37.91.27 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Одержання важкої води 58.29.17 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
ВАЗА 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
ВАЗОРЕНАЛЬНИЙ 
Вазоренальна гіпертонія 76.29.36.15 
ВАКУУМ 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та в розріджених середовищах 81.29.31 
Розріджені гази. Фізика вакууму 29.17.15.09 
ВАКУУМЕТР 
Вакуумметрія і вакуумметри 81.29.21 
Класифікація вакуумметрів за методом вимірювання 81.29.21.07 
Класифікація вакуумметрів за принципом дії 81.29.21.05 
ВАКУУМЕТРІЯ 
Вакуумметрія і вакуумметри 81.29.21 
ВАКУУМНИЙ 
Вакуумна техніка 81.29 
Вакуумна техніка у фізичному експерименті 29.03.29 
Вакуумне сушіння 66.29.17.17 
Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ-діапазону 29.35.45 
Вакуумні помпи 81.29.15.05 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та в розріджених середовищах 81.29.31 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Вакуумні способи нанесення покриттів 55.22.19.15 
Вакуумні фотоелектронні прилади 47.29.31 
Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання 90.27.30 
Газові та вакуумні конденсатори 45.35.37 
Гетерні вакуумні помпи 81.29.17.17 
Матеріали вакуумної техніки 81.29.09 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Розрахунки вакуумних систем та їхнє моделювання 81.29.14 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
Теорія вакуумних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11.03 
Фізичні основи вакуумної техніки 81.29.03 
ВАКУУМУВАННЯ 
Установка для вакуумування бетону 55.53.35.47 
ВАКЦИНА 
Вакцини, отримані методом генетичної інженерії 62.37.35 
ВАКЦИНАЦІЯ 
Вакцинація 76.33.43.07 
ВАЛ 
Вали і осі 55.03.31 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
ВАЛИК 
Машини для лиття валиків 60.29.21.19 
ВАЛОВИЙ 
Валовий національний продукт. Національний доход 06.58.35 
ВАЛОК 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
ВАЛОПРИВІД 
Валопривід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
ВАЛЬНИЦЯ 
Валопривід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
Загальні питання щодо підшипників (вальниць) 55.03.33.01 
Комбіновані підшипники (вальниці) та напрямні 55.03.33.19 
Підшипники (вальниці) 55.03.33 
Підшипники (вальниці) ковзання 55.03.33.15 
Підшипники (вальниці) кочення 55.03.33.17 
ВАЛЬНИЧНИЙ 
Підшипникові (вальничні), тугоплавкі та благородні сплави 55.09.33.19 
ВАЛЮТА 
Положення, що стосуються зовнішньої торгівлі та валюти 10.23.31.17 
ВАЛЮТНИЙ 
Валютні зони 72.29.19 
Валютні спілки. Грошові спілки 72.29.21 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
ВАЛЯЛЬНО-ПОВСТЯНИЙ 
Асортимент валяльно-повстяних виробів 64.29.71.31 
Виробництво валяльно-повстяних виробів 64.29.31 
Машини для виробництва валяльно-повстяних виробів 55.59.33.37 
ВАНАДІЙ 
Виробництво ванадію 53.37.35.15 
ВАНКЕЛЬ 
Роторні ДВЗ типу Ванкеля 55.42.39.29 
ВАННА 
Ванні кімнати 75.29.33.13 
Туалетна вода. Домішки для ванн 61.47.35.05 
ВАНТАЖ 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Матеріали і вантажі 81.88.11 
Механізація робіт на складах тарно-штучних вантажів 81.89.15.17 
Обладнанння і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Устаткування, споруди і обладнанння для зберігання вантажів 81.89.15.05 
ВАНТАЖНИЙ 
Вагони вантажні 55.41.37.31 
Вантажне господарство залізничного транспорту 73.29.51 
Вантажні автомобілі загального призначення 55.43.31.31 
Вантажні автомобілі, тягачі і причепи 55.43.31 
Вантажні підвісні канатні і монорельсові дороги 73.41.23 
Вантажні суднові пристрої 55.45.31.43 
Засоби підлогового безрейкового транспорту. Вантажні транспортні засоби 73.41.39.06 
Спеціалізовані вантажні автомобілі 55.43.31.33 
ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Вантажно-розвантажувальне устаткування 66.19.95.07 
Вантажно-розвантажувальні машини і устаткування 55.51.37 
Вантажно-розвантажувальні роботи 66.19.17 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт 73.41.15 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
ВАНТАЖОЗАХОПЛЮВАЛЬНИЙ 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
ВАНТАЖОПАСАЖИРСЬКИЙ 
Вантажопасажирські та санітарні автомобілі 55.43.29.35 
ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Колісні вантажоперевезення. Ручні візки. Тачки 73.49.99.07 
ВАНТАЖОПІДІЙМАЛЬНИЙ 
Вантажопідіймальне устаткування 53.01.87.37 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
ВАПНО 
Виробництво металургійного вапна 53.31.15.29 
Устаткування для виробництва вапна 55.53.39.31 
ВАРИЛЬНИЙ 
Варильне устаткування для підприємств громадського харчування 55.65.43.31 
Варильне устаткування побутове 55.67.31.33 
ВАРІАТОР 
Варіатори 55.03.45.33 
ВАРІАЦІЙНИЙ 
Варіаційне обчислення 27.37.15 
Варіаційне обчислення. Математична теорія керування 27.37 
ВАРІННЯ 
Процеси та устаткування для варіння та оброблення скла 61.35.31.07 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
ВАРТІСНИЙ 
Способи вартісної оцінки об'єктів промислової власності 85.35.02.13 
ВАРТІСТЬ 
Економічність і вартість автомобілів 55.43.03.33 
Ціна і вартість наукових досліджень і розробок 12.75.41 
ВАТИКАН 
Бібліотеки Ватикану 13.31.91.17 
ВВЕДЕННЯ 
Засоби введення інформації 20.53.15 
Пристрій ручного введення даних 50.10.45 
Пристрої введення інформації з мікрофільму і виведення на мікрофільм 50.10.37 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Шляхи введення продуктів харчування 76.33.35.05 
Шляхи і методи введення ліків 76.31.29.05 
ВВЕДЕННЯ-ВИВЕДЕННЯ 
Пристрої введення-виведення 50.10 
Пристрої введення-виведення на перфоносіях 50.10.39 
Пристрої мовного введення-виведення 50.10.41 
ВЕДЕННЯ 
Ведення бізнесу в Інтернеті. Посередницька діяльність 82.15.21.17 
Ведення господарства в благодійних організаціях 75.33.51.07 
Ведення кримінальних справ. Розгляд справ. Захист 10.79.23 
Ведення основних масивів даних в умовах ОЦ 50.37.19 
Ведення програмного забезпечення в умовах ОЦ 50.37.21 
Грошові витрати, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.15 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Роботи і завдання, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.13 
ВЕКТОРНИЙ 
Процесори, пристрої оброблення векторних обчислень, креслярсько-математичні 59.73.33.41 
ВЕЛИКИЙ 
Велика рогата худоба 68.39.23 
Великий, середній і малий бізнес 82.15.21.15 
Великі, дрібні і середні підприємства 06.56.25 
Вітрильники. Великі вітрильні судна 73.34.09.11 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Планування і забудова районів і великих територій 67.25.17 
Проблема складності для систем великого масштабу 28.29.63.05 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Процеси розщеплення великих молекул 61.51.17.07 
Психологія класів і великих соціальних спільностей 15.41.35 
ВЕЛИКОГАБАРИТНИЙ 
Великогабаритне сміття і відходи 87.53.13.29 
ВЕЛИЧИНА 
Вимірювання акустичних величин 90.27.36 
Вимірювання геометричних величин 90.27.27 
Вимірювання електричних і магнітних величин 90.27.34 
Вимірювання механічних величин 90.27.28 
Вимірювання окремих величин і характеристик 90.27 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Прилади для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39 
Прилади для вимірювання геометричних величин 59.31.29 
Прилади для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29 
Прилади для вимірювання механічних величин 59.31 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання пасивних електричних величин 59.29.31 
Прилади для вимірювання світлотехнічних величин 59.41.31 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
ВЕЛОБОЛ 
Велобол 77.29.13 
ВЕЛОЕРГОМЕТР 
Велоергометри 76.13.15.11 
ВЕЛОМОТОЦИКЛ 
Веломотоцикли і мотовелосипеди 55.43.39.35 
ВЕЛОСИПЕД 
Велосипеди 55.43.39.41 
Велосипеди. Педальні транспортні засоби 73.49.99.13 
ВЕЛОСИПЕДНИЙ 
Велосипедний спорт 77.29.14 
Велосипедний туризм 71.37.07.11 
ВЕНА 
Катетеризація вен пункційна 76.29.45.17 
Хвороби вен 76.29.30.55 
ВЕНЕРИЧНИЙ 
Венеричні хвороби 76.29.57.11 
ВЕНЕРОЛОГІЯ 
Дерматологія і венерологія 76.29.57 
ВЕНТИЛЬ 
Вентилі і клапани 55.39.45.31 
Силові вентилі 45.37.29 
ВЕНТИЛЯТОР 
Вентилятори 55.55.43.33 
ВЕНТИЛЯЦІЯ 
Вентиляція і кондиціонування повітря 75.31.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Системи вентиляції, кондиціонування повітря і холодопостачання 67.53.25 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
Системи кондиціонування, вентиляції, освітлення та опалення 55.41.05.47 
Устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря 55.55.43 
Устаткування для вентиляції і пиловловлювання 55.33.43.29 
ВЕРБЛЮДОЗНАВСТВО 
Верблюдознавство 68.39.55 
ВЕРСТАТ 
Агрегатні і спеціальні верстати 55.29.33.35 
Багатоцільові верстати 55.29.33.29 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
Бурові верстати для відкритих гірничих робіт 55.33.37.29 
Верстати 81.37.13.07 
Верстати для електрофізико-хімічного оброблення 55.29.33.51 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструмента 55.29.39.49 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструменту 66.29.29.33 
Верстати і устаткування для оброблення деревини 66.29.29 
Верстати шліфувальної групи 55.29.33.49 
Відрізувальні та обпилювальні верстати 55.29.33.45 
Вузли і деталі верстатів 55.29.33.57 
Довбальні верстати 66.29.35.25 
Довбальні деревообробні верстати 66.29.29.23 
Зубооброблювальні верстати 55.29.33.47 
Інші види деревообробних верстатів і пристроїв 55.29.39.52 
Інші види деревообробних верстатів і устаткування 66.29.29.39 
Керування і технічна діагностика верстатів 55.29.33.13 
Комбіновані і універсальні деревообробні верстати 66.29.29.31 
Комбіновані та інші верстати 55.29.33.53 
Комбіновані та універсальні верстати 66.29.35.35 
Конструювання і дослідження верстатів 55.29.33.05 
Круглопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.29 
Круглорізальні деревообробні верстати 66.29.29.05 
Лущильні верстати 66.29.35.29 
Оснащення для верстатів 55.29.33.59 
Повздовжньо-стругальні деревообробні верстати 66.29.29.11 
Приводи, вузли і деталі деревообробних верстатів 66.29.29.37 
Пристрої і пристосування для деревообробних верстатів 55.29.39.50 
Протяжні верстати. Стругальні та довбальні верстати 55.29.33.41 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Свердлильні деревообробні верстати 66.29.29.21 
Свердлильні та свердлильно-копіювальні верстати 66.29.35.23 
Свердлильно-розточувальні верстати 55.29.33.39 
Стрічкопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.31 
Стрічкорізальні деревообробні верстати 66.29.29.07 
Токарні верстати 55.29.33.37 
Токарні і токарно-копіювальні верстати 66.29.35.27 
Токарні і токарно-копіювальні деревообробні верстати 66.29.29.25 
Устаткування і пристосування для деревообробних верстатів 66.29.29.35 
Фанеростругальні верстати 66.29.35.31 
Фрезерні верстати 66.29.35.19 
Фрезерні деревообробні верстати 66.29.29.17 
Шипорізальні деревообробні верстати 66.29.29.19 
Шипорізні верстати 66.29.35.21 
Шліфувальні і полірувальні деревообробні верстати 66.29.29.27 
Шліфувальні та полірувальні верстати 66.29.35.33 
ВЕРСТАТНИЙ 
Верстатне устаткування 55.29.33 
ВЕРСТАТО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування розвитку верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Кадри верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.79 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
ВЕРСТАТОБУДУВАННЯ 
Верстатобудування 55.29 
Історія верстатобудування. Персоналія 55.29.01.09 
Керівні матеріали з верстатобудування 55.29.01.01 
ВЕРТИКАЛЬНИЙ 
Течії. Горизонтальна і вертикальна циркуляції 37.25.19 
ВЕРТИКАЛЬНИХ 
Комплекси устаткування для проведення вертикальних і похилих виробок 55.33.29.29 
Підіймання по вертикальних і похилих стовбурах 52.13.27.11 
ВЕРТОЛІТНИЙ 
Вертолітний спорт 77.29.15 
ВЕРТОЛЬОТ 
Вертольоти 78.25.13.37 
Системи та обладнання літаків і вертольотів 78.25.13.45 
ВЕРФ 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Діяльність верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.19 
Суднобудівні заводи і верфі 55.45.15 
Техніко-економічні характеристики верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.15 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
ВЕРХ 
Виготовлення і оброблення деталей верху взуття 64.41.18 
Розкрій матеріалів на деталі верху взуття 64.41.18.17 
ВЕРХОВНИЙ 
Верховна влада. Суверенітет 10.15.11 
Верховне головнокомандування 78.27.02.05 
ВЕРШКОВИЙ 
Виробництво вершкового масла і молочного жиру 65.63.37 
ВЕРШОК 
Виробництво питного молока, питних вершків і морозива 65.63.29 
ВЕСЛУВАННЯ 
Веслування академічне 77.29.21 
ВЕСТИБЮЛь 
Вестибюлі і коридори в приміщеннях 75.29.33.15 
ВЕТЕРАН 
Пільги ветеранам війни 10.67.53 
ВЕТЕРИНАРІЯ 
Ветеринарія 68.41 
Методи дослідження у ветеринарії 68.41.05 
ВЕТЕРИНАРНИЙ 
Ветеринарна вірусологія 68.41.32 
Ветеринарна діагностика 68.41.41 
Ветеринарна імунологія 68.41.63 
Ветеринарна лейкозологія та онкологія 68.41.67 
Ветеринарна мікробіологія 34.27.50; 68.41.35 
Ветеринарна патологія 68.41.33 
Ветеринарна радіологія 68.41.51 
Ветеринарна санітарія 68.41.31 
Ветеринарна терапія 68.41.43 
Ветеринарна токсикологія 68.41.39 
Ветеринарна фармакологія 68.41.37 
Ветеринарна фармація 68.41.34 
Ветеринарна хірургія 68.41.47 
Ветеринарне акушерство і гінекологія. Ветеринарна андрологія 68.41.49 
Ветеринарне устаткування та інструменти 68.41.15 
Інвазійні хвороби тварин. Ветеринарна паразитологія 68.41.55 
ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНИЙ 
Організація ветеринарно-санітарної справи 68.41.21 
ВЕЧІРНІЙ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
ВЗАЄМОВІДНОШЕННЯ 
Взаємовідношення між церквами і релігіями. Екуменичний рух 21.61.41 
ВЗАЄМОДІЯ 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Взаємодія атомів і молекул із середовищем 29.29.41 
Взаємодія вітамінів 31.23.23.07 
Взаємодія генів 34.23.16 
Взаємодія оптичного випромінювання з речовиною 29.31.27 
Взаємодія проникного випромінювання з твердими тілами 29.19.25 
Взаємодія рідкометалічних теплоносіїв з конструкційними матеріалами 53.49.17.11 
Взаємодія різних видів транспорту 73.47.31 
Взаємодія різних видів транспорту. Змішані перевезення 73.47 
Взаємодія сім'ї і школи з питань виховання 14.25.05.13 
Взаємодія тіл і теплового випромінювання 29.19.09.09 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Взаємозв'язок і взаємодія наук 12.01.07.05 
Гіпотетичні частинки і взаємодії 29.05.49 
Гравітаційна взаємодія. Загальна теорія відносності 29.05.41 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
Електромагнітна взаємодія 29.05.33 
Єдині технологічні процеси взаємодії різних видів транспорту 73.47.13 
Загальна динаміка океану і взаємодія океану з атмосферою 37.25.15 
Клітинні взаємодії. Поведінка клітини в культурі 34.19.21 
Міжклітинні і міжмембранні взаємодії 34.17.29 
Національне та інтернаціональне в культурі. Взаємодія культур 13.11.44 
Режими і дисципліна взаємодії елементів ОМ 50.39.17 
Сильна взаємодія 29.05.29 
Слабка взаємодія 29.05.37 
Технічні засоби у разі взаємодії різних видів транспорту 73.47.47 
Ядерна астрофізика. Ядерні взаємодії космічних променів 29.15.33 
ВЗАЄМОЗАМІННІСТЬ 
Взаємозамінність деталей машин 55.03.09 
ВЗАЄМОЗВ'ЯЗОК 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Взаємозв'язок і взаємодія наук 12.01.07.05 
Взаємозв'язок літературознавчих дисциплін 17.01.03.19 
Взаємозв'язок соціології з іншими видами наук 04.01.07.09 
Екологія людини та її взаємозв'язок з іншими науками 87.03.09 
ВЗАЄМОСТОСУНОК 
Взаємостосунки лікарів з колегами 76.75.27.05 
Взаємостосунки лікарів з пацієнтами 76.75.27.07 
ВЗУТТЄВИЙ 
Взуттєва промисловість 64.41 
Виробництво картонів для взуття 64.39.33 
Виробництво гуми для взуття 64.39.29 
Загальна технологія взуттєвого виробництва 64.41.13 
Машини і устаткування взуттєвої і шкіргалантерейної промисловості 55.59.41 
Основні і допоміжні матеріали для взуттєвої промисловості 64.41.09 
ВЗУТТЯ 
Асортимент взуття 64.41.71 
Асортимент спеціальних видів взуття 64.41.71.30 
Виготовлення заготовок взуття 64.41.19 
Виготовлення і оброблення деталей верху взуття 64.41.18 
Виготовлення і оброблення деталей низу взуття 64.41.17 
Виготовлення спеціальних видів взуття 64.41.21.19 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Гумове взуття 61.63.37 
Інші машини і пристосування для виготовлення взуття 55.59.41.41 
Машини для оброблення взуття 55.59.41.39 
Машини для прикріплювання низу взуття 55.59.41.37 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Моделювання і конструювання зручного дитячого взуття 64.41.14.31 
Моделювання і конструювання взуття 64.41.14 
Опоряджування взуття 64.41.23 
Ортопедичне взуття 76.09.35.07 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Розкрій матеріалів на деталі верху взуття 64.41.18.17 
Розкрій матеріалів на деталі низу взуття 64.41.17.17 
Складання взуття. Кріплення підошов і каблуків 64.41.21 
Спортивний одяг і взуття 77.13.27 
Устаткування для випробування взуття 55.59.41.4 
ВИБИВАННЯ 
Вибивання виливків і стрижнів 55.15.21.29 
ВИБІЙ 
Устаткування для вибою свердловини 52.47.15.33 
ВИБІР 
Виборче право. Виборчі системи. Вибори 10.15.37 
Виборчі системи, вибори, плебісцити, референдуми 11.15.87 
Порядок проведення виборів 10.15.37.13 
ВИБІРКОВИЙ 
Вибіркові демосоціальні обстеження населення 05.21.41 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
ВИБОРЧИЙ 
Виборче право жінок 10.15.37.11 
Виборче право. Виборчі системи. Вибори 10.15.37 
Виборчі системи, вибори, плебісцити, референдуми 11.15.87 
Соціологічне забезпечення виборчих кампаній 04.81.03 
Умови та основи виборчого права. Виборчі цензи 10.15.37.03 
Форми і системи виборчого права 10.15.37.05 
ВИБУХ 
Вибухи в космосі 58.37.29 
Вибухові способи руйнування. Ядерні вибухи 52.13.21.19 
Кінетика. Горіння. Вибухи. Топохімія. Каталіз 31.15.27 
Наземні ядерні вибухи 58.37.33 
Підводні ядерні вибухи 58.37.37 
Підземні ядерні вибухи 58.37.35 
Повітряні ядерні вибухи 58.37.31 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
Пожежна безпека. Вибухи, їхнє попередження і захист 61.01.92 
Теорія вибуху 78.21.48 
Ядерний вибух (аварія) 87.33.33.25 
Ядерні вибухи 58.37 
ВИБУХІВКА 
Вибухівка. Підривні пристрої 61.43.37.11 
ВИБУХОВИЙ 
Вибухові речовини 61.43.29 
Вибухові речовини (ВР) 52.13.21.15 
Вибухові речовини та порохи 78.25.07.27 
Вибухові речовини, вироблені з неорганічних речовин 61.43.29.07 
Вибухові речовини, вироблені з органічних речовин 61.43.29.11 
Вибухові способи руйнування. Ядерні вибухи 52.13.21.19 
Детонатори для потужних вибухових речовин 61.43.29.17 
Параметри вибухових робіт 52.13.21.21 
Принципи дії та властивості вибухових речовин 61.43.29.05 
Техніка і технологія вибухової справи 52.13.21.13 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
ВИВЕДЕННЯ 
Виведення на орбіту космічних апаратів 55.49.05.33 
Засоби для чищення і виведення плям 61.71.35 
Пристрої введення інформації з мікрофільму і виведення на мікрофільм 50.10.37 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
ВИВІСКА 
Плакати. Вивіски. Знаки 60.29.29.21 
ВИВЧЕННЯ 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Вивчення світових товарних ринків 72.25.33 
Вивчення та викладання теорії літературознавства 17.01.45.05 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Загальні питання вивчення масової комунікації 19.01 
Загальні питання комплексного вивчення окремих країн і регіонів 23.01 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
Інформація про центри щодо вивчення проблем управління 82.01.76 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія вивчення фольклору 17.71.09 
Історія культури. Історія вивчення культури 13.09 
Картографічні здобутки. Картографічне вивчення Землі 36.33.39 
Комплексне вивчення окремих країн і регіонів 23 
Методи вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я 87.24.35 
Методологія і методи вивчення культури 13.07.77 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Міжнародне співробітництво з питань вивчення культури 13.17.21 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
ВИГЛАДЖУВАННЯ 
Вигладжування 55.21.21.15 
ВИГОТОВЛЕННЯ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
БЕ Виготовлення електродів 53.37.13 
Виготовлення гнутих і гнутоклеєних елементів меблів 66.37.27 
Виготовлення декоративно-ужиткових виробів з кераміки 80.31.37.17 
Виготовлення заготовок взуття 64.41.19 
Виготовлення запальних і фосфорних мас 66.39.17 
Виготовлення і оброблення деталей верху взуття 64.41.18 
Виготовлення і оброблення деталей низу взуття 64.41.17 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Виготовлення м'яких елементів меблів 66.37.25 
Виготовлення оздобленої зброї 80.33.14.19 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
Виготовлення сірників 66.39.19 
Виготовлення сірникових коробок 66.39.21 
Виготовлення соломки для сірників 66.39.15 
Виготовлення спеціальних видів взуття 64.41.21.19 
Виготовлення столових приборів 80.33.14.17 
Виготовлення стрижнів 55.15.21.19 
Виготовлення традиційного неполив'яного та іншого керамічного посуду 80.31.37.15 
Виготовлення шпал 66.31.29 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
ГВС виготовлення електронних приладів 81.19.51.11 
Інші машини і пристосування для виготовлення взуття 55.59.41.41 
Інші процеси виготовлення меблів 66.37.99 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Конструювання і виготовлення колодок 64.41.15 
Матеріали для виготовлення фурнітури 64.47.09 
Машини для виготовлення підошов і каблуків 55.59.41.35 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення набору та його складання 60.29.17.11 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Ремонт і виготовлення меблів на індивідуальнізамовлення 75.33.53 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
Технологічні процеси виготовлення окремих виливків 55.15.21.33 
Технологія виготовлення каблучок 80.33.14.11 
Технологія виготовлення окремих видів ювелірних виробів 80.33.14 
Технологія виготовлення окремих деталей ювелірних виробів 80.33.14.05 
Технологія виготовлення парових котлів 55.36.13 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Технологія виготовлення ракетно-космічних систем 55.49.13 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
Технологія виготовлення щетинно-щіткових виробів 64.45.13 
Технологія відтворення. Виготовлення друкарських форм 60.29.15.07 
Устаткування для виготовлення друкованих форм 55.61.33 
Устаткування для виготовлення і складання арматури 55.53.35.35 
Устаткування для виготовлення й оброблення ювелірних виробів 80.33.13 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
Устаткування для виготовлення ламінату 66.35.35.17 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
ВИД 
Асортимент спеціальних видів взуття 64.41.71.30 
Асортимент спеціальних видів швейних виробів 64.33.71.31 
Взаємодія різних видів транспорту 73.47.31 
Взаємодія різних видів транспорту. Змішані перевезення 73.47 
Взаємозв'язок соціології з іншими видами наук 04.01.07.09 
Виготовлення спеціальних видів взуття 64.41.21.19 
Види антропогенного впливу на ландшафт 87.29.29 
Види баз і складів 81.89.03 
Види бібліографії 13.41.23 
Види графічних зображень 83.03.09.05 
Види ГВС за організаційною структурою 81.19.29.05 
Види декоративного керамічного розпису 80.31.37.13 
Види джерел інформації 20.17.15 
Види досліджень 83.03.01.05 
Види друкарського паперу з покритттям 60.29.14.17 
Види зведень 83.03.04.05 
Види злочинності 10.81.45 
Види злочинців, правопорушників. Особистість злочинця 10.81.51 
Види зовнішньої торгівлі 72.13 
Види зрошення 70.21.31 
Види і жанри журналістики 19.41.41 
Види і жанри музики 18.41.45 
Види і способи полювання 68.45.37 
Види і типи посередників в оптовій торгівлі 71.29.11.05 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Види і форми відпочинку і туризму 71.37.05 
Види інформаційного обслуговування 20.51.19 
Види кераміки 80.31.37.11 
Види кримінальних судів і трибуналів 10.79.33 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
Види літературних процесів 17.07.29.03 
Види митних сплат 72.15.41.11 
Види міжнародних угод 72.27.05 
Види надання допомоги 76.75.31.11 
Види народного мистецтва 18.71.45 
Види об'єднань у роздрібній торгівлі 71.31.11.27 
Види пороху 61.43.35.07 
Види проектування 67.23.05 
Види публікацій стосовно прав промислової власності 85.29.07.11 
Види ринків та їхнє функціонування 82.15.21.13 
Види роздрібних торговельних об'єктів 71.31.11 
Види скла. Скляна продукція 61.35.31.17 
Види спортивно-оздоровчого туризму 71.37.07.07 
Види спостережень 83.03.03.05 
Види угрупування 83.03.04.11 
Види художнього оброблення каменю 80.31.35.05 
Виконання довідок окремих видів 13.41.52.13 
Виробництво інших видів дерев'яної тари 66.41.99 
Виробництво інших видів листових і плитних матеріалів 66.35.99 
Виробництво окремих видів фурнітури 64.47.29 
Виробництво спеціальних видів трикотажних виробів 64.31.29 
Виробництво спеціальних видів швейних виробів 64.33.17.19 
Водні види транспорту. Плавучі засоби 73.34.09 
Вплив нафтопродуктів на кочові види тварин 87.27.21 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
Учення про злочин. Види протиправних дій 10.77.21 
Драматичний вид літератури 17.07.41.11 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електронний та інші види голографії 47.37.32 
Електроустаткування інших видів електрозварювання 45.45.99 
Епічний вид літератури 17.07.41.03 
Єдині технологічні процеси взаємодії різних видів транспорту 73.47.13 
Жанри і види фольклору 17.71.07.13 
Загальні поняття про види і жанри 17.07.41.01 
Зварювання тиском. Особливі види зварювання 81.35.21 
Інші види автомобілів 55.43.35.99 
Інші види аналізу 53.81.35.07 
Інші види біотехнологічної сировини 62.09.99 
Інші види вогнетривів 53.07.11.31 
Інші види ДВП 66.35.31.21 
Інші види деревообробних верстатів і пристроїв 55.29.39.52 
Інші види деревообробних верстатів і устаткування 66.29.29.39 
Інші види друку 19.51.55 
Інші види електротехнічного устаткування 45.53.99 
Інші види електрофізико-хімічного оброблення 55.20.99 
Інші види енергоресурсів 44.09.37 
Інші види ППД 55.21.21.99 
Інші види збройних сил 78.27.31 
Інші види інструмента 55.31.39.99 
Інші види ковальсько-штампувального виробництва 55.16.99 
Інші види майнових прав 10.27.57 
Інші види оброблення деревини 66.29.99 
Інші види палива 58.09.37 
Інші види покарань і виправних заходів 10.77.03.19 
Інші види приводів 55.30.29.99 
Інші види прикладної психології 15.81.99 
Інші види промислового транспорту 73.41.29 
Інші види робочого інструмента гірничих машин 55.33.35.33 
Інші види силових електричних конденсаторів 45.35.99 
Інші види спорту 77.29.99 
Інші види текстильного виробництва 64.29.99 
Інші види термічного та зміцнювального оброблення 55.21.99 
Інші види транспорту 73.49 
Інші види транспортування лісу 66.17.99 
Інші види транспорту. Прості види транспорту 73.49.99 
Інші види хіміко-термічного оброблення 55.21.19.99 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Комбіновані та інші види авіаційних двигунів 55.42.47.51 
Ліричний вид літератури 17.07.41.05 
Література й інші види мистецтва 17.07.25 
Машини з іншими видами двигунів 55.43.33.99 
Методи і види соціальної допомоги 76.75.31.05 
Методика розслідування окремих видів злочинів 10.85.51 
Методичні основи видів спорту 77.29 
Національні види спорту 77.29.30 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Обдирання та огранювання каменів, промивання. Види огранювання 80.33.31.07 
Окремі види естради 18.55.45 
Окремі види живопису 18.31.31.13 
Окремі види злочинів 10.77.51 
Окремі види масових видовищ і театралізованих свят 18.46.45 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
Окремі види танцю 18.49.45 
Окремі види театру 18.45.45 
Окремі види технічних засобів і навчальне устаткування 14.85.51 
Окремі види циркового мистецтва 18.51.45 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Основні поняття. Значення. Види значень 16.21.51.03 
Особливі види автомобілів 55.43.35 
Особливі види кримінального права різних країн 10.77.05.91 
Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право 10.77.05 
Охорона видів диких тварин, що мігрують 87.27.17 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видів тварин 64.35.15.17 
Поетика художньої літератури. Види і жанри 17.07.41 
Право землекористування і його види 10.55.41 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Принципи та види сільськогосподарської кооперації 10.51.41 
Проблеми ігрових видів спорту 77.03.33 
Проблеми складнокоординаційних видів спорту 77.03.37 
Проблеми технічних видів спорту 77.03.39 
Проблеми циклічних видів спорту 77.03.41 
Проблеми швидкісно-силових видів спорту 77.03.35 
Промисловість, окремі види промисловості з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.29 
Система мистецтв. Види і жанри в мистецтві 18.07.45 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Спеціальні види аерозйомки 36.23.21 
Стан, використання і охорона окремих видів природних ресурсів 87.35.29 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
Таропакувальні матеріали. Види тари 81.90.09 
Теорія видів збройних сил 78.19.15 
Технічні засоби у разі взаємодії різних видів транспорту 73.47.47 
Технологія виготовлення окремих видів ювелірних виробів 80.33.14 
Технологія виробництва окремих видів шкіргалантерейних виробів 64.43.29 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
Фізіологія різних видів діяльності людини 34.39.55 
Хімічні волокна з інших видів сировини 61.67.99 
ВИДАВНИЦТВО 
Робота редакцій та видавництв газет і журналів 19.51.31.03 
ВИДАВНИЧИЙ 
Видавнича діяльність 18.01.66 
Видавнича діяльність музеїв 13.51.08.21 
Видавнича продукція 19.51.61.05 
Видавнича справа 19.51.61 
Настільні видавничі системи 19.51.61.11 
ВИДАЛЕННЯ 
Видалення забруднювальних речовин 87.15.09.31 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Перероблення ядерного палива і видалення відходів 58.91 
Речовини і засоби видалення покриття 61.65.39.21 
Системи видалення димових газів 53.07.05.29 
ВИДАННЯ 
БА Реферативні видання 85.29.07 
Видання карт 36.33.31 
Навчальна і довідкова література. Нові видання 55.36.01.97 
Періодичні видання 60.29.29.11 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
ВИДАТКОВИЙ 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
ВИДАЧА 
Засоби видачі інформації 20.53.21 
ВИДІЛЕННЯ 
Виділення, розділення, збагачення і очищення ізотопів 58.29.15 
Інженерна ензимологія Виділення і очищення ферментів 62.39 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Реакція виділення, старіння 53.49.05.35 
ВИДОБУВАННЯ 
Геотермальні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.15 
Геотехнологічні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.11 
ВИДОБУВНИЙ 
Облаштування бурових і видобувних підприємств на суші 52.47.82.05 
Промислова експлуатація видобувних суден 69.31.19 
ВИДОБУТОК 
Видобуток і оброблення газу 52.47.33.05 
Видобуток і оброблення нафти 52.47.29.05 
Видобуток торфу 52.37.22 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Інше устаткування для видобутку корисних копалин 55.33.33.99 
Розроблення родовищ бурштину і видобуток перлів 52.43.33 
Устаткування для видобутку та оброблення природного каменю 55.53.39.45 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
ВИДОВИЩЕ 
Історія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.09 
Масові видовища і театралізовані свята 18.46 
Масові видовища і театралізовані свята в окремих країнах 18.46.91 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Окремі види масових видовищ і театралізованих свят 18.46.45 
Теорія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.07 
ВИЗНАЧЕННЯ 
Визначення ефективності використання об'єктів промислової власності 85.35.02.11 
Визначення Місяця на маршруті 41.29.37 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
Визначення суспільної цінності пам'ятників 13.61.07.13 
Визначення, переваги, перспективи 85.33.04.13 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Методи визначення адсорбції газів і пари 31.15.35.07 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Термохімія. Визначення теплових ефектів 31.15.25.07 
ВИЙМАЛЬНО-НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Виймально-навантажувальні машини 55.33.31.29 
ВИКИД 
Викиди відпрацьованого супутнього тепла 87.15.04.19 
Викиди газуватих забруднювальних речовин 87.15.04.25 
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.15.04.07 
Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел 87.15.04.05 
Викиди радіоактивних речовин 87.15.04.21 
Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частин 87.15.06.05 
Гірські удари. Раптові викиди 52.13.25.13 
Джерело викидів 87.15.07.05 
Зменшення викидів забруднювальних речовин 87.15.07.27 
Зниження токсичних викидів ДВЗ 55.42.27.47 
Регулювання викидів забруднювальних речовин 87.01.81.45 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Устаткування для попередження раптових викидів вугілля і газу 55.33.43.41 
ВИКІНЧЕННЯ 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
ВИКЛАДАННЯ 
Вивчення та викладання теорії літературознавства 17.01.45.05 
Викладання 28.01.45; 39.01.45; 62.01.45 
Викладання астрономії 41.01.45 
Викладання біології 34.01.45 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Викладання в електротехніці 45.01.45 
Викладання геології 38.01.45 
Викладання геофізики 37.01.45 
Викладання демографії 05.01.45 
Викладання економічних наук 06.01.45 
Викладання інформатики 20.01.45 
Викладання історії 03.01.45 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Викладання літературознавства і літератури 17.01.45 
Викладання математики 27.01.45 
Викладання механіки. Навчальна література 30.01.45 
Викладання мовознавства 16.01.45 
Викладання окремих дисциплін, навчання, підвищення кваліфікації 69.01.45 
Викладання педагогіки, навчання, підвищення кваліфікації 14.01.45 
Викладання політичних наук 11.01.45 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
Викладання соціології 04.01.45 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
Викладання суспільних наук 00.45 
Викладання транспортних дисциплін 73.01.45 
Викладання фізики 29.01.45 
Викладання філософії 02.01.45 
Викладання хімії 31.01.45 
Викладання юридичних наук 10.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації 43.01.45; 44.01.45; 47.01.45; 49.01.45; 50.01.45; 53.01.45; 70.01.45; 89.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в метрології 90.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня 84.08.14.45 
Зміст і методика викладання літературознавства 17.01.45.07 
Лінгвістичні питання викладання мов 16.31.51 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
ВИКЛИК 
Виклик припливу і вплив на пласт 52.47.15.31 
ВИКОНАВСТВО 
Музичне виконавство 18.41.51 
ВИКОНАВЧИЙ 
Виконавчі пристрої 50.09.39 
Діяльність органів виконавчої влади 82.13.29.07 
ВИЛИВНИЦЯ 
Розливання сталі у виливниці 53.31.23.23 
ВИЛИВОК 
Вибивання виливків і стрижнів 55.15.21.29 
Виливки 55.15.09 
Конструювання виливків 55.15.09.13 
Обрубування виливків 55.15.21.31 
Тверднення та охолодження виливків 55.15.03.15 
Термічне оброблення виливків 55.15.09.25 
Технологічні процеси виготовлення окремих виливків 55.15.21.33 
Якість виливків 55.15.09.81 
ВИЛУГОВУВАННЯ 
Вилуговування 53.03.13.15 
Вилуговування, хімічне збагачування 52.45.23.05 
ВИМИКАННЯ 
Струмовимикачі. Пристрої та пристосування для вимикання струму 73.29.71.15 
ВИМІР 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Теплові виміри у фізичному експерименті 29.03.21 
ВИМІРНИК 
Вимірники розвитку науки 12.41.47.03 
ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Вимірювальний і випробувальний інструмент для деревооброблення 55.31.39.39 
Вимірювальні прилади, що використовуються окремо від телескопів 41.51.35 
Вимірювальні прилади, що відповідають методу вимірювання 29.03.47.07 
Геофізичні вимірювальні комплекси 59.31.31.07 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Проектування і конструювання електронних вимірювальних приладів 59.14.21 
Проектування і конструювання механічних вимірювальних приладів 59.14.15 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Проектування і конструювання радіаційних вимірювальних приладів 59.14.27 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Спеціальні вимірювальні прилади для парових котлів 55.36.81.39 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
ВИМІРЮВАНННЯ 
Акустичні вимірювання 29.37.23 
Астрометричні інструменти. Прилади для вимірювання часу 41.51.23 
Біологічні та біомедичні вимірювання 90.27.39 
Вимірювальні прилади, що відповідають методу вимірювання 29.03.47.07 
Вимірювання акустичних величин 90.27.36 
Вимірювання в металургійній теплотехніці 53.01.81.07 
Вимірювання витрат стоку 70.81.13 
Вимірювання геометричних величин 90.27.27 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
Вимірювання електричних і магнітних величин 90.27.34 
Вимірювання іонізуючого випромінювання і ядерних констант 90.27.38 
Вимірювання механічних величин 90.27.28 
Вимірювання окремих величин і характеристик 90.27 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
Вимірювання параметрів свердловин і пласта в процесі буріння 52.47.15.19 
Вимірювання придатності до використання 81.09.81.09 
Вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин 90.27.31 
Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання 90.27.30 
Вимірювання часу і частоти 90.27.33 
Вимірювання, випробовування, контролювання і керування якістю 69.01.81 
Вимірювання, випробування і контролювання 37.01.81; 39.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю 36.01.81; 38.01.81; 44.01.81; 45.01.81; 47.01.81; 49.01.81; 50.01.81; 55.01.81; 58.01.81; 59.01.81; 61.01.81; 62.01.81; 64.01.81; 67.01.81; 73.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Визначення, дослідження, контролювання і керування якістю 65.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування процесами 53.43.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. 78.01.81.07 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Вимірювання, контролювання якості 53.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Вимірювання. Методика виконання вимірювання. Атестація методик виконання вимірювання 90.03.39 
Випробування, вимірювання, контролювання у водному господарстві 70.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Геодезичні методи вимірювання 36.16.21 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Електричні і магнітні вимірювання у фізичному експерименті 29.03.35 
Загальні принципи та теорія вимірювання 81.09.81.03 
Загальні проблеми оптичниго і оптико-фізичного вимірювання 90.27.37.02 
Класифікація вакуумметрів за методом вимірювання 81.29.21.07 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Методи вимірювання 29.03.47.05 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Методи і засоби спостерігання, вимірювання і аналізу 41.51.37 
Метрологічне забезпечення вимірювання 90.27.37.09 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Обладнання для вимірювання низьких температур 81.31.37 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Оброблення результатів геодезичного вимірювання 36.16.43 
Обсерваторії для дослідження та прилади для вимірювання геомагнетизму 37.15.04 
Одержування і вимірювання тисків у фізичному експерименті 29.03.25 
Оптичні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.31 
Оптичні та оптико-фізичні вимірювання 90.27.37 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
Прилади для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання витрат і параметрів потоку 59.37.35 
Прилади для вимірювання геометричних величин 59.31.29 
Прилади для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29 
Прилади для вимірювання і дозування маси 59.31.33 
Прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43 
Прилади для вимірювання кількості теплоти 59.37.29 
Прилади для вимірювання механічних величин 59.31 
Прилади для вимірювання механічних властивостей матеріалів 59.31.39 
Прилади для вимірювання механічних характеристик 59.31.37 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання параметрів радіосигналів 47.61.29 
Прилади для вимірювання параметрів радіотехнічних кіл 47.61.31 
Прилади для вимірювання параметрів руху 59.31.31 
Прилади для вимірювання пасивних електричних величин 59.29.31 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
Прилади для вимірювання радіотехнічних параметрів матеріалів 47.61.33 
Прилади для вимірювання рівня 59.37.37 
Прилади для вимірювання світлотехнічних величин 59.41.31 
Прилади для вимірювання сили і сили тяжіння 59.31.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Прилади для вимірювання температури 59.37.31 
Прилади для вимірювання тиску 59.37.33 
Прилади для вимірювання характеристик акустичних шумів 59.39.37 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Прилади для вимірювання частоти 59.33.31 
Прилади для вимірювання часу 59.33.29 
Прилади для вимірювання часу і частоти 59.33 
Прилади для радіотехнічного вимірювання 47.61 
Прилади для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Радіоелектронні вимірювання 90.27.35 
Резонансні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.37 
Різні питання вимірювання 29.03.51 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
Теплофізичні та температурні вимірювання 90.27.32 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
ВИМОГА 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Вимоги до заявки на винахід 85.31.31.19 
Вимоги до заявки на корисну модель 85.31.31.21 
Вимоги до заявки на торговельну марку 85.31.35.15 
Вимоги до металевих матеріалів кріогенної техніки 81.31.09.05 
Вимоги до приміщення лабораторії 31.05.15.05 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Екологічні вимоги до осушувальних систем 70.23.94 
Загальні вимоги до засобів розміщення 71.35.11 
Загальні ергономічні вимоги 81.95.59 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Однакові вимоги до приладів обліку кількості теплоти 67.01.81.07 
Розроблення тактико-технічних вимог 55.47.07.33 
Техніко-експлуатаційні вимоги, які ставляться до складського обладнання 81.89.05.05 
ВИНАХІД 
Вимоги до заявки на винахід 85.31.31.19 
Винаходи 85.31.31 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Об'єкти винаходу 85.31.31.11 
Опис винаходу (корисної моделі) 85.29.07.15 
Опис винаходу і корисної моделі 85.35.03.11 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Патентування винаходу в іноземних державах 85.31.31.27 
Право авторства на відкриття і винаходи 85.37.29 
Право на винахід 10.35.45 
Правова охорона службових винаходів 85.31.31.29 
Реферат винаходу (корисної моделі) 85.29.07.19 
Секретні винаходи 85.31.31.25 
Техніко-економічне оцінювання винаходів 85.35.05 
Умови патентоспроможності винаходу 85.31.31.15 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
Формула винаходу і корисної моделі 85.35.03.13 
Формули винаходу (корисної моделі) 85.29.07.17 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
ВИНАХІДНИК 
Стимулювання діяльності винахідників і раціоналізаторів 85.31.41 
ВИНАХІДНИЦТВО 
Винахідництво і раціоналізаторство 85.31 
Загальні питання патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Кадри патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.79 
Керування і управління винахідництвом і раціоналізаторством 10.35.31 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 31.01.25; 37.01.25; 44.01.25; 45.01.25; 47.01.25; 49.01.25; 50.01.25; 52.01.25; 53.01.25; 55.01.25; 58.01.25; 59.01.25; 61.01.25; 62.01.25; 64.01.25; 65.01.25; 66.01.25; 67.01.25; 68.01.25; 70.01.25; 71.01.25; 73.01.25; 76.01.25; 86.01.25; 89.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство 20.01.25; 69.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство в стандартизації 84.01.25 
Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство 43.01.25 
Патентно-ліцензійна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 78.01.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
ВИНАХІДНИЦЬКИЙ 
Винахідницьке і раціоналізаторське право. Патентне право. Ліцензійне право 10.35 
Винахідницьке право 10.89.35; 85.37 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Суперечки у винахідницьких справах 85.37.41 
ВИНИКНЕННЯ 
Виникнення влади. Стародавні, історичні форми влади 11.15.05.03 
Виникнення релігій та їхні ранні форми 21.15.09 
Моделі виникнення знань 28.29.67.05 
Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків 10.27.31 
Проблема виникнення життя 34.03.25 
ВИНИЩУВАЛЬНИЙ 
Винищувальна авіація 78.27.11.15 
ВИНИЩУВАЛЬНО-БОМБАРДУВАЛЬНИЙ 
Винищувально-бомбардувальна авіація 78.27.11.17 
ВИНИЩУВАЧ 
Винищувачі 78.25.13.27 
ВИНИЩУВАЧ-БОМБАРДУВАЛЬНИК 
Винищувачі-бомбардувальники 78.25.13.25 
ВИНО 
Виробництво виноградних вин 65.49.29 
Виробництво плодово-ягідних вин 65.49.33 
Виробництво шампанського та ігристих вин 65.49.35 
ВИНОГРАД 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
ВИНОГРАДАРСТВО 
Виноградарство 68.35.55 
ВИНОГРАДНИЙ 
Виробництво виноградних вин 65.49.29 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
ВИНОРОБНИЙ 
Виноробна промисловість 65.49 
Машини і устаткування для виноробної промисловості 55.63.39.31 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Нові розробки, розширення асортименту у виноробній промисловості 65.49.45 
ВИПАЛЕНИЙ 
Випалені матеріали і вироби в будівництві 67.09.35 
ВИПАЛЮВАННЯ 
Випалювання 53.03.11.29 
Випалювання залізних руд 53.31.15.16 
Комбіновані методи збагачування. Випалювання 52.45.23.11 
ВИПАРНИЙ 
Випарні гетерні помпи 81.29.17.07 
ВИПАРОВУВАННЯ 
Випаровування 53.03.03.31 
Випаровування і конденсація 53.49.05.11 
Прилади для випаровування летких рідин 31.05.35.17 
Теплота випаровування 53.03.03.15 
ВИПАРОВУВАЧ 
Випаровувачі. Охолоджувачі. Охолоджувачі для розсолів. Льодогенератори 81.31.11.21 
ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНИЙ 
Теоретичні та методологічні засади із стандартизації. Випереджувальна та комплексна стандартизація 84.15.03 
ВИПЛАВЛЕННЯ 
Виправлення листів і профілів 55.16.22.15 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Зношуваність, стійкість і процеси виправлення абразивного інструмента 55.19.05.23 
Устаткування для виплавлення кольорових металів та їхніх сплавів 55.35.37 
ВИПРАВНИЙ 
Інші види покарань і виправних заходів 10.77.03.19 
Покарання. Виховні, виправні заходи 10.77.03.13 
ВИПРАВНО-ТРУДОВИЙ 
Виправно-трудове право. Пенітенціарія 10.83 
Спеціалізовані галузі педагогіки. Виправно-трудова педагогіка 14.43 
ВИПРОБОВУВАННЯ 
Вимірювання, випробовування, контролювання і керування якістю 69.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81.09 
ВИПРОБУВАЛЬНИЙ 
Вимірювальний і випробувальний інструмент для деревооброблення 55.31.39.39 
Випробувальні автомобілі, полігони і автодроми 55.43.81.17 
Випробувальні полігони, дослідно-експериментальні бази 12.41.65.15 
Випробувальні стенди для автомобілів 55.43.81.19 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
Контрольно-вимірювальні прилади, експериментальні і випробувальні установки 58.33.81 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Методи наземних випробувань і випробувальне устаткування 55.47.81.29 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
ВИПРОБУВАННЯ 
Аеродинамічні випробування ракет і космічних апаратів 55.49.03.37 
Вимірювання, випробування і контролювання 37.01.81; 39.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю 36.01.81; 38.01.81; 44.01.81; 45.01.81; 47.01.81; 49.01.81; 50.01.81; 55.01.81; 58.01.81; 59.01.81; 61.01.81; 62.01.81; 64.01.81; 67.01.81; 73.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
Випробування авіаційних двигунів 55.42.47.55 
Випробування двигунів 55.42.81 
Випробування і контролювання якості фурнітури 64.47.81 
Випробування космічних апаратів і ракет 55.49.81 
Випробування матеріалів. Дефектоскопія 81.09.81 
Випробування матеріалів. Методика випробувань 55.49.09.45 
Випробування машин 55.01.81.33 
Випробування металічних матеріалів 55.09.81.15 
Випробування механічних властивостей матеріалів. Опір матеріалів 81.09.81.11 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Випробування неметалічних матеріалів 55.09.81.17 
Випробування об'єктів промислової власності 85.35.02 
Випробування ракетних двигунів і РУ 55.42.49.43 
Випробування сільськогосподарської техніки 68.85.81 
Випробування суден 55.45.13.29 
Випробування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.35 
Випробування, вимірювання, контролювання у водному господарстві 70.81 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Випробування. Контролювання параметрів процесів збагачування 52.45.29 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Дослідження і випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.19 
Загальні питання конструювання, розрахунку і випробування ДВЗ 55.42.27.01 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Льотні випробування 55.49.81.31 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Метали та сплави, стійкі до гарячих газів і випробувань 81.33.07.15 
Методи аналізу й випровування барвників 61.39.81 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Методи випробування автомобілів і їхніх вузлів та деталей 55.43.81.15 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Методи випробування і властивості гумових виробів 61.63.81 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Методи випробувань і властивості волокон і ниток 61.67.81 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Методи дослідження корозії та корозійні випробування 81.33.81 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методи і устаткування для випробування матеріалів 55.09.81 
Методи і устаткування для випробування на міцність 55.47.05.37 
Методи і устаткування для випробування на тертя і зношуваність 55.03.11.05 
Методи наземних випробувань і випробувальне устаткування 55.47.81.29 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
Наземні випробування 55.49.81.29 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Обладнання та пристрої для випробувань 81.09.81.05 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
Прилади для випробування текстильних матеріалів 55.59.29.39 
Прилади для випробування шкіри 55.59.37.43 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Теорія, конструювання і випробування комунальних машин 55.55.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Теорія, конструювання і випробування підіймально-транспортних машин 55.51.03 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
Технологія для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.15 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Технологія та устатковування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Устаткування для випробування автомобілів 55.43.81.21 
Устаткування для випробування взуття 55.59.41.43 
Устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.25 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Устаткування для випробування матеріалів 55.49.09.47 
Устаткування і прилади для дослідження і випробування машин 55.33.02.29 
ВИПРОМІНЮВАННЯ 
Біомедичне застосування джерел іонізуючого випромінювання 34.49.27 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Взаємодія оптичного випромінювання з речовиною 29.31.27 
Взаємодія проникного випромінювання з твердими тілами 29.19.25 
Взаємодія тіл і теплового випромінювання 29.19.09.09 
Вимірювання іонізуючого випромінювання і ядерних констант 90.27.38 
Випромінювання і пов'язані з ним процеси 41.17.29 
Випромінювання і приймання звуку 29.37.19 
Випромінювання і хвильова оптика 29.31.15 
Випромінювання плазми 29.27.15 
Вплив випромінювання і захист від нього 58.35 
Вплив випромінювання на властивості твердих тіл 29.19.21 
Вплив лазерного випромінювання на речовину 29.33.47 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Джерела випромінювань, їхні типи та характеристики 58.31.29 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Дія випромінювання на біологічні об'єкти 58.35.03 
Дія випромінювання на людину 58.35.05 
Дія випромінювання на матеріали і конструкції 58.35.06 
Дозиметрія іонізуючого випромінювання у біології та медицині 34.49.29 
Допоміжні матеріали і портативне устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань 58.31 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань у промисловості 58.31.37 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та випромінювання 87.55 
Зіркоподібні джерела випромінювання 41.23.39 
Конструктивні елементи і устаткування для захисту від випромінювання 58.35.13 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Методи захисту від несприятливого впливу іонізуючого випромінювання 86.33.09 
Методи захисту від несприятливого впливу неіонізуючого випромінювання 86.33.11 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Методи керування оптичним випромінюванням 29.33.17 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Поширення лазерного випромінювання 29.33.43 
Приймальні пристрої оптичного когерентного випромінювання 47.35.37 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Приймачі оптичного випромінювання 90.27.37.17 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Прилади керування оптичним випромінюванням 47.35.35 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Статистика лазерного випромінювання 29.33.18 
Теорія поглинання і випромінювання. Перенесення випромінювання 41.17.27 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Фізика випромінювання та радіація земного походження 37.31.20 
Характер випромінювання 41.17.33 
ВИПРОМІНЮВАЧ 
Рентгенівські прилади і випромінювачі 47.29.39 
ВИПУКЛИЙ 
Випуклі множини. Розташування геометричних фігур. Геометричні нерівності 27.21.25 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
Перетворення карбідів у процесі випуску загартованих сталей 53.49.05.49 
ВИРАЖАЛЬНИЙ 
Зображувальні засоби в мистецтві 18.07.51 
Зображувальні засоби музики 18.41.07.17 
ВИРАЖЕННЯ 
Наукові закони і способи їхнього вираження 12.01.07.13 
Способи вираження граматичних значень 16.21.39.11 
Способи вираження синтаксичних зв'язків і відношень 16.21.43.11 
ВИРАЗКОВИЙ 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 76.29.34.15 
ВИРІБ 
Асортимент валяльно-повстяних виробів 64.29.71.31 
Асортимент виробів з художньо виробленої шкіри 80.31.39.11 
Асортимент кручених виробів 64.29.71.33 
Асортимент спеціальних видів швейних виробів 64.33.71.31 
Асортимент текстильно-галантерейних виробів 64.29.71.35 
Асортимент трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.71 
Асортимент хутра і хутряних виробів 64.37.71 
Асортимент швейних виробів 64.33.71 
Асортимент шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.71 
Асортимент щетинно-щіткових виробів 64.45.71 
Асортимент ювелірних виробів 80.33.71 
Будівельні матеріали і вироби 67.09 
Будівельні матеріали і вироби на основі полімерів 67.09.45 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
Виготовлення декоративно-ужиткових виробів з кераміки 80.31.37.17 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Випалені матеріали і вироби в будівництві 67.09.35 
Вироби з гіпсу і цементу 80.31.33 
Вироби з дерева 80.31.31 
Вироби з кераміки 61.35.29.07 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
Вироби на основі скляного волокна 67.09.37.05 
Вироби народних художніх промислів України 80.31.11 
Вироби ручного ткацтва та ручного килимарства 80.31.11.07 
Вироби склоробного промислу та кераміки 80.31.37 
Вироби художнього ковальства 80.31.29.05 
Виробництво бетонних і залізобетонних виробів 67.15.39 
Виробництво борошняних кондитерських виробів 65.33.35 
Виробництво будівельних азбестоцементних виробів 67.15.59 
Виробництво будівельних теплоізоляційних матеріалів і виробів 67.15.55 
Виробництво валяльно-повстяних виробів 64.29.31 
Виробництво виробів для будівництва на основі деревинних матеріалів 66.43.31 
Виробництво виробів з інших матеріалів 55.24.99 
Виробництво виробів із порошкових матеріалів 55.23 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Виробництво дерев'яних виробів господарсько-побутового призначення 66.43.39 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Виробництво дерев'яних погонажних виробів 66.31.37 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
Виробництво інших будівельних матеріалів і виробів 67.15.63 
Виробництво інших столярно-будівельних виробів 66.33.99 
Виробництво карамельних виробів і цукерок 65.35.31 
Виробництво ковбасних виробів і копченини 65.59.31 
Виробництво кондитерських виробів для дієтичного харчування 65.35.36 
Виробництво кручених виробів 64.29.39 
Виробництво литих паперових виробів та інших виробів з паперу і картону 66.45.45 
Виробництво макаронних виробів 65.33.41 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Виробництво органо-волокнистих матеріалів і виробів з них для будівництва 67.15.53 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Виробництво паркетних виробів 66.33.35 
Виробництво пластмасових виробів 55.24.29 
Виробництво полімерних будівельних матеріалів і виробів на їхній основі 67.15.51 
Виробництво спеціальних видів трикотажних виробів 64.31.29 
Виробництво спеціальних видів швейних виробів 64.33.17.19 
Виробництво спортивних виробів 80.37 
Виробництво столярно-будівельних виробів 66.33 
Виробництво тютюнових виробів та їхніх замінників 65.57.29 
Виробництво хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.33.29 
Виробництво художніх виробів 80.31 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Вишивані, в'язані та мережані вироби. Вироби з мережива 80.31.11.05 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Вогнетривкі матеріали та вироби 61.35.35 
Волого-теплове оброблення і оброблення швейних виробів 64.33.23 
Волого-теплове оброблення напівфабрикатів і готових трикотажних виробів 64.31.25.21 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Гумовотехнічні вироби 61.63.31 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Декоративно-ужиткові вироби та прикраси 80.31.35.11 
Деревина і будівельні вироби з неї 67.09.41 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
питання щодо будівельних матеріалів і виробів 67.09.01 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Збирання (складання) меблевих виробів (меблів) 66.37.23 
З'єднувальні деталі та встановлювальні вироби 47.59.41 
Інші гумові вироби 61.63.99 
Інші матеріали і вироби 61.61.99 
Інші художні вироби 80.31.99 
Каменерізні і косторізні вироби 80.31.35 
Кондитерські вироби з радіопротекторними властивостями 65.35.34 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Матеріали для виробництва ювелірних виробів 80.33.09 
Машини для виробництва валяльно-повстяних виробів 55.59.33.37 
Машини і апарати для виробництва виробів із пластмас 55.39.33.31 
Машини і устаткування для виробництва виробів із гуми 55.39.33.33 
Машини і устаткування для виробництва ковбасних виробів 55.63.49.31 
Машини і устаткування для виробництва шкіргалантерейних виробів 55.59.41.45 
Медичні матеріали, засоби і вироби. 76.09 
Метали, що використовуються в будівництві, і вироби з них 67.09.39 
Методи випробування і властивості гумових виробів 61.63.81 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Моделювання і конструювання шкіргалантерейних виробів 64.43.14 
Моделювання і конструювання трикотажних полотен і виробів 64.31.14 
Моделювання і конструювання хутряних виробів 64.37.14 
Моделювання і конструювання швацьких виробів 64.33.14 
Органічні в'яжучі матеріали і вироби на їхній основі 67.09.43.05 
Органічні матеріали і будівельні вироби на їхній основі 67.09.43 
Органо-волокнисті будівельні матеріали і вироби на їхній основі 67.09.41.05 
Пакетування та пакування особливих виробів і матеріалів 81.90.13.07 
Пакування і зберігання столярно-будівельних виробів 66.33.90 
Перероблення відходів виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.91 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
Подарунково-сувенірні вироби 80.33.71.19 
Полімерні матеріали медичного призначення і вироби з них 76.09.41 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві гуми і виробів з неї 61.63.09 
Виготовлення хутряних виробів 64.37.25.21 
Пошив швацьких виробів 64.33.17 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Протезно-ортопедичні вироби 76.09.35 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Робоче проектування і технічне розроблення виробів 81.95.31.11 
Розкрій і пошив трикотажних виробів 64.31.25 
Розкрій хутра 64.37.25.19 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Роль кольору у формуванні художнього образу виробу 81.95.05.05 
Світлотехнічні електровстановлювальні вироби 45.51.35 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Системи моделювання ювелірних виробів 80.33.13.15 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Скло і кераміка медичного призначення і вироби з них 76.09.39 
Сувенірні вироби та прикраси з кістки та рогу 80.31.35.15 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологія виготовлення окремих видів ювелірних виробів 80.33.14 
Технологія виготовлення окремих деталей ювелірних виробів 80.33.14.05 
Технологія виготовлення щетинно-щіткових виробів 64.45.13 
Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів 67.15 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
Технологія виробництва окремих видів шкіргалантерейних виробів 64.43.29 
Технологія з'єднання деталей ювелірних виробів 80.33.14.07 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Устатковування виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.39 
Устаткування для виготовлення й оброблення ювелірних виробів 80.33.13 
Устаткування для виробництва азбестотехнічних виробів 55.39.33.35 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
Устаткування для виробництва столярно-будівельних виробів 55.29.39.54 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Фарбування і оброблення трикотажних полотен і виробів 64.31.23 
Хімічна чистка і фарбування виробів 75.33.37 
Художнє конструювання промислових виробів 81.95.31 
ВИРІШЕННЯ 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Засоби вирішення міжнародних конфліктів 11.25.33 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
Міжнародно-політичні аспекти вирішення глобальних проблем 26.11.19 
ВИРОБКА 
Гірський тиск в очисних виробках 52.13.25.11 
Гірський тиск у капітальних і підготовчих виробках 52.13.25.07 
Комплекси устаткування для проведення вертикальних і похилих виробок 55.33.29.29 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Комплекси устаткування і машин для проведення горизонтальних виробок 55.33.29.31 
Кріплення очисних виробок 52.13.23.15 
Підтримування гірничих виробок 52.13.23.13 
Проведення, кріплення і ремонтування гірничих виробок 52.13.23 
Проведення, кріплення і ремонтування капітальних виробок 52.13.23.05 
Проведення, кріплення і ремонтування підготовчих виробок 52.13.23.07 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
Способи і засоби кріплення гірничих виробок 52.13.23.11 
Транспорт на наземних гірничих виробках 73.49.41.07 
Устаткування для сланцювання гірничих виробок 55.33.43.35 
ВИРОБНИЙ 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
Розроблення родовищ дорогоцінного і виробного каменю 52.43 
Розроблення родовищ кольорового виробного каменю 52.43.31 
Устаткування для оброблення дорогоцінного і виробного каменю 80.33.13.11 
ВИРОБНИК 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Провідні фірми, виробники канцелярських товарів 80.39.01.76 
ВИРОБНИЦТВО 
Автоматизація виробництва в автомобілебудуванні 55.43.13.13 
Автоматизація і механізація прокатного виробництва 53.43.01.85 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв в атомній енергетиці 44.33.37 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у вітроенергетиці 44.39.31 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у геліоенергетиці 44.37.33 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у гідроенергетиці 44.35.35 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у теплоенергетиці 44.31.85 
Адміністративне виробництво (адміністративний процес) 10.17.31 
Аналіз неметалічних матеріалів металургійного виробництва 53.81.37 
Борошномельне виробництво 65.29.31 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
Використання відходів у процесі виробництва сірників 66.39.25 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Виробництво автоклавних матеріалів для будівництва 67.15.45 
Виробництво алюмінію 53.37.91.15 
Виробництво аміачної води 61.33.29.11 
Виробництво аміачної селітри 61.33.29.05 
Виробництво амонієвих солей. Виробництво азотних добрив 61.31.31.05 
Виробництво багета і дерев'яних рам 66.43.41 
Виробництво безалкогольних напоїв 65.51.29 
Виробництво безшовних сталевих труб 53.47.29 
Виробництво бетонних і залізобетонних виробів 67.15.39 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво благородних металів і сплавів 53.37.33 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
Виробництво борошняних кондитерських виробів 65.33.35 
Виробництво бору і його сполук 61.31.43.05 
Виробництво будівельних азбестоцементних виробів 67.15.59 
Виробництво будівельних металевих конструкцій 67.15.41 
Виробництво будівельних теплоізоляційних матеріалів і виробів 67.15.55 
Виробництво будівельного скла 67.15.43 
Виробництво будівельної кераміки 67.15.47 
Виробництво важких металів і сплавів 53.37.31 
Виробництво валяльно-повстяних виробів 64.29.31 
Виробництво ванадію 53.37.35.15 
Виробництво вершкового масла і молочного жиру 65.63.37 
Виробництво картонів для взуття 64.39.33 
Виробництво гуми для взуття 64.39.29 
Виробництво виноградних вин 65.49.29 
Виробництво виробів для будівництва на основі деревинних матеріалів 66.43.31 
Виробництво виробів з інших матеріалів 55.24.99 
Виробництво виробів із порошкових матеріалів 55.23 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Виробництво віконних і дверних блоків 66.33.31 
Виробництво віски, ромів, джинів та інших подібних напоїв 65.47.33 
Виробництво вісмуту 53.37.31.15 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Виробництво вольфраму 53.37.91.35 
Виробництво германію 53.37.35.19 
Виробництво гідросульфіту натрію шляхом електролізу 61.13.25.31 
Виробництво горілок 65.47.29 
Виробництво губчатого заліза 53.31.17.15 
Виробництво ДВП мокрим способом 66.35.31.15 
Виробництво ДВП сухим способом. Плити НЗІ 66.35.31.17 
Виробництво дерев'яних виробів господарсько-побутового призначення 66.43.39 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Виробництво дерев'яних діжок 66.41.31 
Виробництво дерев'яних конструкцій 66.33.29 
Виробництво дерев'яних контейнерів, піддонів, барабанів 66.41.33 
Виробництво дерев'яних погонажних виробів 66.31.37 
Виробництво дерев'яних погонажних деталей 66.33.37 
Виробництво дерев'яних ящиків (ящичної тари) 66.41.29 
Виробництво дерев'яного спортивного інвентарю 66.43.33 
Виробництво дерев'яної тари 66.41 
Виробництво деревинних пластиків 66.35.34 
Виробництво деревинної маси 66.45.29 
Виробництво деревинностружкових плит 66.35.29.08 
Виробництво деревних плитних матеріалів 66.35.29 
Виробництво деревного борошна 66.43.45 
Виробництво деревної вовни (пакувальної стружки) 66.43.43 
Виробництво деревної стружки для плит 66.35.29.07 
Виробництво деревоволокнистих плит (ДВП) 66.35.31 
Виробництво діоксиду марганцю шляхом електролізу 61.13.25.25 
Виробництво добрив. Виробництво речовин, що стимулюють ріст рослин 61.33 
Виробництво дріжджів 65.41.31 
Виробництво дубльованих і нетканих матеріалів 64.29.29 
Виробництво екологічно сумісних текстильних матеріалів 64.29.34 
Виробництво електролітичного заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.21 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Виробництво заліза в пластичному стані 53.31.17.17 
Виробництво заліза в рідкому стані 53.31.17.19 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Виробництво залізококсу 53.31.15.25 
Виробництво залізорудних брикетів 53.31.15.23 
Виробництво залізорудних котунів 53.31.15.21 
Виробництво залізорудного агломерату 53.31.15.19 
Виробництво заморожених овочів і фруктів 65.53.31 
Виробництво засобів аудіовізуального впливу 13.20.41 
Виробництво захисних плівок на склі 81.37.15.13 
Виробництво зварних сталевих труб 53.47.31 
Виробництво згортально-паяних сталевих труб 53.47.33 
Виробництво зливків 53.37.13.23 
Виробництво золота 53.37.91.29 
Виробництво і дослідження ядерного палива 58.09.43 
Виробництво і застосування харчових добавок 65.55.37 
Виробництво і облагороджування хутра 64.37.23 
Виробництво іграшок 80.35 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
Виробництво інших будівельних матеріалів і виробів 67.15.63 
Виробництво інших важких металів 53.37.91.27 
Виробництво інших видів дерев'яної тари 66.41.99 
Виробництво інших видів листових і плитних матеріалів 66.35.99 
Виробництво інших легких металів 53.37.91.19 
Виробництво інших лісохімічних продуктів 61.55.99 
Виробництво інших рідких металів 53.37.91.39 
Виробництво інших столярно-будівельних виробів 66.33.99 
Виробництво кави та її замінників 65.55.31 
Виробництво кадмію 53.37.31.17 
Виробництво каліброваного металу і дроту з кольорових металів 53.45.31 
Виробництво каліброваного металу і дроту з чорних металів 53.45.29 
Виробництво канцелярських товарів 80.39 
Виробництво карамельних виробів і цукерок 65.35.31 
Виробництво карбаміду. Виробництво сульфату амонію 61.33.29.07 
Виробництво картону 66.45.35 
Виробництво каталізаторів 61.31.55.07 
Виробництво квасу 65.51.31 
Виробництво квашенини, солінь, маринадів 65.53.37 
Виробництво килимів 64.29.33 
Виробництво кисломолочних продуктів 65.63.33 
Виробництво кисломолочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями 65.63.34 
Виробництво кисломолочного сиру 65.63.39 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Виробництво кобальту 53.37.31.19 
Виробництво ковбасних виробів і копченини 65.59.31 
Виробництво коктейлів і слабоалкогольних напоїв 65.47.35 
Виробництво кольорових металів і сплавів 53.37 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Виробництво композиційних матеріалів на текстильній основі 64.29.99.21 
Виробницто компресорів 55.39.39 
Виробництво кондитерських виробів для дієтичного харчування 65.35.36 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво коньячного спирту 65.45.32 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво кремнію 53.37.29.17 
Виробництво кремнію і його сполук 61.31.47.05 
Виробництво крохмалів 65.39.29 
Виробництво кручених виробів 64.29.39 
Виробництво легких металів і сплавів 53.37.29 
Виробництво лиж 66.41.33.05 
Виробництво листів і смуг з покриттями 53.43.35.11 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво листів чорних металів 53.43.35 
Виробництво литих паперових виробів та інших виробів з паперу і картону 66.45.45 
Виробництво лікерів, наливок і настоянок 65.47.31 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв 65.47 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв з нетрадиційної сировини 65.47.37 
Виробництво лугів. Гідроксид калію 61.31.33.07 
Виробництво лугів. Гідроксид натрію 61.31.35.05 
Виробництво магнію 53.37.29.19 
Виробництво макаронних виробів 65.33.41 
Виробництво марганцю 53.37.31.21 
Виробництво маргаринів 65.65.31 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
Виробництво матеріалів на основі органічних в'яжучих. Виробництво асфальтобетону 67.15.49 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво меблів 66.37 
Виробництво медичної продукції з риби та морепродуктів 69.51.41 
Виробництво меду і його замінників 65.39.39 
Виробництво металевих сіток 53.45.35 
Виробництво металів платинової групи 53.37.91.33 
Виробництво металокорду 53.45.33.17 
Виробництво металургійного вапна 53.31.15.29 
Виробництво мила 65.65.39 
Виробництво міді 53.37.91.21 
Виробництво мінеральних в'яжучих для будівництва 67.15.33 
Виробництво модифікованих крохмалів 65.39.33 
Виробництво молібдену 53.37.91.37 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Виробництво музичних інструментів 80.29 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Виробництво нерудних і неметалорудних будівельних матеріалів 67.15.29 
Виробництво ніобію 53.37.35.23 
Виробництво овочевих консервів 65.53.30 
Виробництво окремих видів фурнітури 64.47.29 
Виробництво органічних розчинників шумуванням 65.45.33 
Виробництво органо-волокнистих матеріалів і виробів з них для будівництва 67.15.53 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Виробництво паперово-білових товарів 66.45.37 
Виробництво паперової і картонної тари 66.45.39 
Виробництво паперу 66.45.33 
Виробництво паркетних виробів 66.33.35 
Виробництво паркету 66.31.35 
Виробництво патоки та інших продуктів гідролізу крохмалю 65.39.31 
Виробництво перманганату калію шляхом електролізу 61.13.25.27 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
Виробництво пива 65.43.31 
Виробництво питного молока, питних вершків і морозива 65.63.29 
Виробництво пластмасових виробів 55.24.29 
Виробництво платинових металів 53.37.33.19 
Виробництво плетеної дерев'яної тари 66.41.35 
Виробництво плівкових матеріалів 64.39.35 
Виробництво плівок для ламінування плитних матеріалів 66.35.35 
Виробництво плодово-ягідних вин 65.49.33 
Виробництво плодово-ягідних і овочевих соків 65.53.39 
Виробництво плодоовочевої тари 66.41.29.05 
Виробництво подвійного суперфосфату 61.33.31.11 
Виробництво текстильного покриття для підлоги 64.29.33.21 
Виробництво полімерних будівельних матеріалів і виробів на їхній основі 67.15.51 
Виробництво помп 55.39.37 
Виробництво простого суперфосфату 61.33.31.07 
Виробництво прянощів і приправ 65.55.33 
Виробництво радіоактивних ізотопів у ядерних реакторах 58.29.19 
Виробництво радіоактивних металів і сплавів 53.37.37 
Виробництво ренію 53.37.35.25 
Виробництво рідких і рідкоземельних металів і сплавів 53.37.35 
Виробництво рідкоземельних металів 53.37.35.31 
Виробництво рослинних олій 65.65.29 
Виробництво санітарно-технічного устаткування 67.15.57 
Виробництво свинцю 53.37.91.23 
Виробництво сичужного сиру 65.63.41 
Виробництво сірки з природних сірчаних руд 61.31.29.05 
Виробництво сірників 66.39 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
Виробництво солоду 65.43.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
Виробництво спеціальних видів трикотажних виробів 64.31.29 
Виробництво спеціальних видів швейних виробів 64.33.17.19 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Виробництво спеціальних текстильних матеріалів 64.29.99.27 
Виробництво спирту-ректифікату 65.45.31 
Виробництво спирту-сирцю 65.45.29 
Виробництво спортивних виробів 80.37 
Виробництво срібла 53.37.91.31 
Виробництво стабілізаторів 65.55.38 
Виробництво сталевих канатів 53.45.33.15 
Виробництво сталевих канатів та металокорду 53.45.33 
Виробництво сталі 53.31.23 
Виробництво сталі в електричних печах і спеціальні способи виробництва сталі 53.31.23.19 
Виробництво сталі в конвертерах 53.31.23.17 
Виробництво сталі в мартенівських і двованних печах 53.31.23.15 
Виробництво столярно-будівельних виробів 66.33 
Виробництво струганого шпону 66.35.33.05 
Виробництво сурми 53.37.31.25 
Виробництво сушених овочів і фруктів 65.53.33 
Виробництво танталу 53.37.35.27 
Виробництво тваринних жирів 65.59.37 
Виробництво текстильної застібки 64.47.29.17 
Виробництво технічних тканин 64.29.35 
Виробництво технологічної тріски 66.35.29.05 
Виробництво титану 53.37.91.17 
Виробництво товарів народного споживання 67.01.63; 68.01.63; 69.01.63 
Виробництво товстих, плакованих і гарячекатаних тонких листів 53.43.35.05 
Виробництво труб 53.47 
Виробництво труб із кольорових металів і сплавів 53.47.39 
Виробництво тютюнових виробів та їхніх замінників 65.57.29 
Виробництво фанери і плит 66.35 
Виробництво фанери клеєної 66.35.33.15 
Виробництво ферментних препаратів 65.41.33 
Виробництво феросплавів 53.31.21 
Виробництво феросплавів в електропечах 53.31.21.17 
Виробництво феросплавів у доменних печах 53.31.21.15 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
Виробництво фосфоритного борошна 61.33.31.05 
Виробництво фосфоровмісних кислот. Ортофосфорна кислота 61.31.41.07 
Виробництво фото- і кіноапаратури та устаткування 60.33.17 
Виробництво фруктових консервів 65.53.29 
Виробництво фурнітури 64.47 
Виробництво харчових концентратів 65.53.35 
Виробництво харчових органічних кислот 65.55.35 
Виробництво харчової кухонної солі 65.55.39 
Виробництво хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.33.29 
Виробництво хлориду калію 61.33.33.05 
Виробництво хлорокисневих сполук шляхом електролізу 61.13.25.23 
Виробництво хлору шляхом електролізу розплавлених хлоридів 61.13.25.21 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
Виробництво хрому 53.37.31.27 
Виробництво художніх виробів 80.31 
Виробництво целюлози 66.45.31 
Виробництво цинку 53.37.91.25 
Виробництво цирконію 53.37.35.29 
Виробництво цукру з буряку 65.37.29 
Виробництво цукру з очерету та інших цукроносіїв 65.37.31 
Виробництво чавуну 53.31.18 
Виробництво чавуну в доменних печах на коксі 53.31.18.13 
Виробництво чаю та його замінників 65.55.29 
Виробництво чистих культур дріжджів 65.41.29 
Виробництво чорних металів і сплавів 53.31 
Виробництво шампанського та ігристих вин 65.49.35 
Виробництво шкіркартонів 64.39.33.17 
Виробництво шоколаду і какао-порошку 65.35.29 
Виробництво штучних і синтетичних волокон та ниток 64.29.09.13 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Виробництво штучного хутра і ворсових матеріалів 64.29.37 
Виробництво штучного шпону 66.35.35.15 
Виробництво яєць і яєчних продуктів 65.61 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Витрати виробництва. Ціноутворення 06.58.51 
Відходи виробництва і їхнє перероблення. Вторинна сировина. 71.01.91 
Відходи у виробництві скла 87.53.13.65 
Відходи виробництва та їхнє використання 67.09.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Ресурсоощадність 44.01.91 
Відходи гірничодобувного виробництва та їхнє використання. Ресурсозаощадження 52.01.91 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Волочильне і металеве метизне виробництво 53.45 
Вторинні матеріальні ресурси хімічних виробництв 81.91.09.17 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Гальванічні установки для ювелірного виробництва 80.33.13.07 
Гідролізне виробництво 61.55.29 
Гідролізно-спиртове виробництво (біотехнологічний аспект) 62.13.29 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Допоміжні матеріали для оптичного виробництва 81.37.09.23 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Економічна ефективність виробництва 06.51.61 
Економічна ефективність виробництва. Фондовіддача 06.75.61 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
Експериментальні дослідження в сталеплавильному виробництві 53.31.23.07 
Електронно-іонно-плазмові технології електронного виробництва 47.13.33 
Електрохімічні виробництва 61.13.25 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
Ефективність виробництва. Продуктивність 06.58.49 
Загальна технологія взуттєвого виробництва 64.41.13 
Загальна технологія виробництва 81.13 
Загальна технологія виробництва і устаткування в приладобудуванні 59.13 
Загальна технологія виробництва музичних інструментів 80.29.13 
Загальна технологія текстильного виробництва 64.29.13 
Загальна технологія трикотажного виробництва 64.31.13 
Загальна технологія хутряного виробництва 64.37.13 
Загальна технологія швацького виробництва 64.33.13 
Загальні питання з виробництва 55.39.37.01 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Загальні питання механізації та автоматизації ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.57 
Загальні питання оснащення ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.55 
Загальні питання теорії ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.07 
Загальні питання щодо виробництва компресорів будівельних підприємств 55.39.39.01 
Застосування роботів і маніпуляторів у сільськогосподарському виробництві 55.30.51.31 
Зберігання яєць і виробництво яєчних продуктів 65.61.13 
Зв'язок зовнішньої торгівлі з виробництвом 72.17 
Інструментальне виробництво 55.31 
Інформаційнадіяльність у ливарного виробництва 55.15.01.29 
Інформаційна діяльність щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.29 
Інше устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39.99 
Інше устаткування для очищення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.11 
Інше устаткування хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 55.39.31.99 
Інші види ковальсько-штампувального виробництва 55.16.99 
Інші види текстильного виробництва 64.29.99 
Інші процеси лісопиляльного виробництва 66.31.99 
Інші спеціальні деревообробні виробництва 66.43.99 
Інші способи виробництва феросплавів 53.31.21.21 
Інші технологічні процеси і устаткування у виробництві радіоелектронної апаратури 47.13.19 
Історія ковальсько-штампувального виробництва. Персоналія 55.16.01.09 
Історія ливарного виробництва. Персоналія 55.15.01.09 
Кадри ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.79 
Кадри прокатного виробництва 53.43.01.79 
Кадри в ливарному виробництві 55.15.01.79 
Каніфольно-скипидарне виробництво 61.55.31 
Керівні матеріали з ливарного виробництва 55.15.01.01 
Керівні матеріали щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.01 
Ковальсько-штампувальне виробництво 55.16 
Комерційні питання, кон'юнктура, реклама в прокатному виробництві 53.43.01.14 
Конверсія військового виробництва 78.75.33.07 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Коньячне виробництво 65.49.31 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Круп'яне виробництво 65.29.33 
Лазерні технології в електронному виробництві 47.13.35 
Ливарне виробництво 55.15 
Лісопиляльне виробництво 66.31 
Лісохімічні виробництва. Антисептування деревини 61.55 
Матеріали для виробництва іграшок 80.35.09 
Матеріали для виробництва меблів 66.37.09 
Матеріали для виробництва ювелірних виробів 80.33.09 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Машини для виробництва валяльно-повстяних виробів 55.59.33.37 
Машини для виробництва нетканих матеріалів в'язально-прошивним способом 55.59.33.31 
Машини для виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом 55.59.33.33 
Машини для виробництва нетканих матеріалів іншими способами 55.59.33.99 
Машини для виробництва нетканих матеріалів клейовим способом 55.59.33.35 
Машини для виробництва паперу і картону 66.45.51.25 
Машини і апарати для виробництва виробів із пластмас 55.39.33.31 
Машини і пристосування для виробництва заготівок 55.59.41.31 
Машини і устаткування для виробництва виробів із гуми 55.39.33.33 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
Машини і устаткування для виробництва ковбасних виробів 55.63.49.31 
Машини і устаткування для виробництва крохмалю і патоки 55.63.35.47 
Машини і устаткування для виробництва м'ясних продуктів 55.63.49.33 
Машини і устаткування для виробництва нетканих матеріалів 55.59.33 
Машини і устаткування для виробництва олії 55.63.51.31 
Машини і устаткування для виробництва продуктів з картоплі 55.63.41.39 
Машини і устаткування для виробництва сигарет 55.63.45.31 
Машини і устаткування для виробництва сиру 55.63.51.33 
Машини і устаткування для виробництва сухофруктів 55.63.41.41 
Машини і устаткування для виробництва фільтрувальних мундштуків 55.63.45.33 
Машини і устаткування для виробництва цигарок і сигарет 55.63.45.35 
Машини і устаткування для виробництва шкіргалантерейних виробів 55.59.41.45 
Машини і устаткування для виробництва штучних шкір 55.59.39 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
Металотермічне виробництво феросплавів 53.31.21.19 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Мікроорганізми - продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09.39 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Наукова організація машинобудівного виробництва 55.01.75.21 
Наукова організація металургійного виробництва 53.01.75.07 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Непрямі (допоміжні) засоби виробництва 81.13.15.07 
Нещасні випадки на виробництві 86.29.03 
Нові напрями і удосконалення виробництва коксу 61.53.17.17 
Облицьовування деталей у виробництві меблів 66.37.19 
Оброблення деталей у виробництві меблів 66.37.21 
Одержання і виробництво матеріалів 55.49.09.49 
Оптичне виробництво 81.37 
Організація виробництва 06.81.19 
Організація виробництва 0Д.дА.Ае 06.75.19 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація основного виробництва 82.15.23.03 
Організація, яка забезпечує і обслуговує виробництво 82.15.23.05 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Основні процеси виробництва гуми 61.63.13 
Особливості виробництва за окремими категоріями кримінальних справ 10.79.51 
Охорона довкілля в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.94 
Охорона довкілля в ливарному виробництві 55.15.01.94 
Перероблення відходів виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.91 
Перероблення відходів лісопиляльного виробництва 66.31.91 
Перероблення відходів лісохімічних виробництв 61.55.91 
Перероблення відходів меблевого виробництва 66.37.91 
Перероблення відходів металургійного виробництва 53.01.91.11 
Перероблення і використання відходів плитного та фанерного виробництва 66.35.91 
Перероблення і використання відходів сірникового виробництва 66.39.91 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Підготовчі процеси лісопиляльного виробництва 66.31.15 
Підготовчі процеси сірникового виробництва 66.39.13 
Підготовчі процеси. Постачання продукції у виробництво 65.13.15 
Підготовчо-розкрійне виробництво 64.33.15 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Полімерні композиції і напівфабрикати для виробництва пластмас 61.61.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві волокон і ниток 61.67.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві гуми і виробів з неї 61.63.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.09 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Прецизійні та механотронні технології електронного виробництва 47.13.31 
Природні фосфати. Виробництво фосфорних добрив 61.31.41.05 
Продукція комбікормового виробництва 65.31.29 
Проектування і реконструкція підприємств прокатного виробництва 53.43.01.82 
Прокатне виробництво 53.43 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Рафінування хрому. Виробництво високочистого хрому 61.31.45.05 
Регулювання ринку і виробництва 10.23.31.11 
Речовини і матеріали, що застосовуються в шкіряному виробництві 64.35.13.17 
Розкрій деревинних матеріалів для виробництва меблів 66.37.15 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Розслідування і облік нещасних випадків на виробництві 86.29.05 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Сировина і матеріали для виробництва ДВП 66.35.31.09 
Сировина і продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09 
Сировина лісопиляльного виробництва 66.31.09 
Складальне виробництво 55.18 
Складське господарство сірникового виробництва 66.39.89 
Скляна промисловість. Загальні відомості про виробництво 61.35.31.05 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Соціологія сфер матеріального виробництва та обслуговування 04.51.27 
Спеціальне устаткування склоробного виробництва 55.59.43.29 
Спеціальні деревообробні виробництва 66.43 
Спеціальні матеріали для виробництва компресорів 55.39.39.09 
Спеціальні матеріали для виробництва помп 55.39.37.09 
Стандарти з прокатного виробництва 53.43.01.37 
Стандартизація ливарного виробництва 55.15.01.37 
Стандартизація та нормалізація на виробництві. Уніфікація 81.13.05.13 
Стандартизація щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.37 
Статистика виробництва суспільного продукту 83.29.07 
Статистика ефективності суспільного виробництва 83.29.27 
Статистика промислового виробництва 87.01.73.19 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Текстильно-галантерейне виробництво 64.29.41 
Теоретичні основи деревообробного виробництва 66.29.03 
Теорія вакуумних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11.03 
Теорія гідрометалургійних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.13 
Теорія допоміжних процесів трубного виробництва 53.47.03.07 
Теорія електрохімічних та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15 
Теорія інших електрохімічних процесів та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15.39 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
Теорія процесів виробництва безшовних труб 53.47.03.03 
Теорія процесів виробництва зварних труб 53.47.03.05 
Теорія процесів виробництва особливо чистих металів 53.03.17 
Теорія процесів трубного виробництва 53.47.03 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ливарного виробництва 55.15.01.33 
Технології виробництва озброєння і військової техніки 78.21.61.07 
Технологічне підготування виробництва 55.13.15 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологічне підготування складального виробництва 55.13.15.21 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Технологія виробництва ароматичних речовин 61.47 
Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів 67.15 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
Технологія виробництва двигунів 55.42.13 
Технологія виробництва деталей і вузлів машин 55.03.17; 55.13.17 
Технологія виробництва друкованих плат. Друкований монтаж 47.13.17 
Технологія виробництва окремих видів шкіргалантерейних виробів 64.43.29 
Технологія виробництва продуктів громадського харчування 71.33.13 
Технологія виробництва продуктів побутової хімії. 61.71 
Технологія виробництва силікатних матеріалів 61.35 
Технологія і виробництво ядерних реакторів 58.33.13 
Технологія і технологічне устаткування комбікормового виробництва 65.31.13 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
Технологія і устаткування для виробництва радіодеталей та компонентів 47.13.13 
Технологія і устаткування для електронного та радіотехнічного виробництва 47.13 
Технологія і устаткування прокатного виробництва 53.43.13 
Технологія і устаткування зварювального виробництва 81.35.13 
Технологія складального виробництва 55.18.19 
Технологія та устатковування для виробництва засобів автоматики та обчислювальноїтехніки 50.13 
Технологія та устатковування сталеплавильного виробництва 53.31.23.13 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Устатковування виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.39 
Устатковування лісопиляльного виробництва 66.31.31 
Устатковування сталеплавильного виробництва 55.35.35 
Устатковування феросплавного виробництва 55.35.33 
Устаткування для виробництва азбестотехнічних виробів 55.39.33.35 
Устаткування для виробництва азбестоцементних будівельних матеріалів 55.53.39.37 
Устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39; 67.17.31 
Устаткування для виробництва будівельних робіт 55.53.37 
Устаткування для виробництва будівельної і сантехнічної кераміки 55.53.39.35 
Устаткування для виробництва вапна 55.53.39.31 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
Устаткування для виробництва гіпсу 55.53.39.33 
Устаткування для виробництва ДВП 66.35.31.23 
Устаткування для виробництва дубителів 55.59.37.29 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
Устаткування для виробництва меблів 66.37.29 
Устаткування для виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.11 
Устаткування для виробництва паперово-білових товарів 66.45.37.05 
Устаткування для виробництва паперової і картонної тари 66.45.39.05 
Устаткування для виробництва пластиків 66.35.34.05 
Устаткування для виробництва плит 55.29.39.58 
Устаткування для виробництва столярно-будівельних виробів 55.29.39.54 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
Устаткування для виробництва фанери 55.29.39.55 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
Устаткування для виробництва цементу 55.53.39.29 
Устаткування для виробництва ящичної тари 66.41.29.07 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
Устаткування для прядильного і крутильного виробництва 55.59.29.33 
Устаткування для ткацького виробництва 55.59.29.35 
Устаткування для фарбувально-оздоблювального виробництва 55.59.29.37 
Устаткування складального виробництва 55.18.19.29 
Устаткування спеціальних деревообробних виробництв 55.29.39.61 
Устаткування лісопильного виробництва 55.29.39.53 
Утилізація відходів металургійного виробництва 53.01.91.07 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Утилізація і регенерація відходів гумового виробництва 61.63.91 
Фанерне виробництво 66.35.33 
Фізична культура на виробництві 76.35.41.17 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Цукрорафінадне виробництво 65.37.35 
Шорно-сідельне виробництво 64.43.31 
Щетинно-щіткове виробництво 64.45 
ВИРОБНИЧИЙ 
Аналіз виробничого процесу 81.13.05.05 
Безпека виробничого устаткування 86.23.05 
Боротьба з вібраціями і виробничими шумами в машинобудуванні 55.01.93.95 
Виконання виробничих завдань 81.13.05.11 
Виробнича логістика 06.35.23.15 
Виробнича педагогіка 14.43.41 
Виробниче середовище 81.95.59.13 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Виробничий стаж 10.67.31 
Виробничий травматизм 86.29 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Виробничі потужності 06.75.33 
Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал 06.75.31 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Гнучкі виробничі системи (ГВС) 81.19 
Машини для прибирання виробничих приміщень 55.55.35 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Наукове і виробниче будівництво 55.47.01.17 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Організація виробничого процесу 81.13.05 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Правове регулювання виробничої діяльності селян-орендарів 10.51.61 
Прибирання виробничих приміщень 55.01.94.91 
Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 86.29.07 
Сільськогосподарське виробниче кооперативне право 10.51.51 
Умови праці. Виробнича сфера 86.21 
Шум від виробничої діяльності 87.55.29.21 
ВИРОК 
Вирок. Оскарження 10.79.43 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
Рішення суду. Вирок 10.31.41.11 
ВИРОЩУВАННЯ 
Вирощування молодняка сільськогосподарських тварин 68.39.18 
Вирощування монокристалів 53.03.17.35 
Вирощування об'єктів аквакультури 69.25.18 
Вирощування прядильних культур та їхнє первинне оброблення 64.29.09.15 
Вирощування сільськогосподарських культур без ґрунту. Захищений ґрунт 68.29.25 
ВИРОБНИЦТВО 
Вирбництво преципітату 61.33.31.17 
Проектування деревообробних вирбництв 66.29.04 
ВИСНОВОК 
Висновки державної екологічної експертизи 87.03.17.11 
ВИСОКИЙ 
Автомобілі високої прохідності 55.43.33 
Друкарські машини високого друку 60.29.17.21 
Електричні апарати високої напруги 45.31.29 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
Сталі з високим омним опором 53.49.13.25 
Теорія обчислювальних систем високої продуктивності 50.07.05 
ВИСОКОМІЦНИЙ 
Високоміцний чавун 55.09.31.17 
ВИСОКОМОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Гетероланцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.31 
Діелектричні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.09 
Елементорганічні високомолекулярні сполуки 61.59.33 
Карболанцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.29 
Механічні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.07 
Природні смоли. Камеді. Інші природні високомолекулярні сполуки 61.57.35 
Синтез високомолекулярних сполук 31.25.19 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Технологія природних високомолекулярних сполук 61.57 
Технологія синтетичних високомолекулярних сполук 61.59 
Хімічна модифікація високомолекулярних сполук 61.59.37 
Хімія високомолекулярних сполук 31.25 
ВИСОКОТЕМПЕРАТУРНИЙ 
Високотемпературне розпилення металів 55.22.19.21 
Механізм високотемпературного окислення металів 81.33.03.05 
Теорія високотемпературного окислення металів 81.33.03.03 
ВИСОКОТОЧНИЙ 
Високоточна зброя 78.25.23.07 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
ВИСОКОЧАСТОТНИЙ 
Електроустаткування високочастотного зварювання 45.45.33 
ВИСОКОЧИСТИЙ 
Рафінування хрому. Виробництво високочистого хрому 61.31.45.05 
ВИСТАВКА 
Виставки, симпозіуми, конкурси, ярмарки-продажі 80.33.01.15 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Галереї, виставки, проекти, музеї фотографій 18.31.61.05 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
Міжнародні художні виставки, конкурси, фестивалі 18.17.65 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних виставок з питань металургії 53.01.13.19 
Семінари-презентації нових товарів, виставки канцелярських товарів 80.39.01.13 
ВИСУШУВАННЯ 
Прилади для висушування 31.05.35.19 
ВИТРАТА 
(Собівартість. Витрати виробництва) -> 0Д.Ґд.ҐА 06.75.45 
Автоматизація контролю витрати і якості води 70.85.41 
Вимірювання витрат стоку 70.81.13 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
Витрати виробництва. Ціноутворення 06.58.51 
Грошові витрати, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.15 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
Прилади для вимірювання витрат і параметрів потоку 59.37.35 
Процесуальні терміни і судові витрати 10.31.45; 10.79.45 
Теорія логістики. Оптимізація витрат у бізнесі 06.35.23.03 
Фінансування військових витрат 78.75.43 
Фінансування військових витрат України 78.75.43.03 
Фінансування військових витрат інших країн. 78.75.43.05 
ВИТЯЖКА 
Ротаційна витяжка 55.16.21 
Теорія і дослідження процесів ротаційної витяжки 55.16.21.03 
Технологія ротаційної витяжки 55.16.21.13 
Устаткування для ротаційної витяжки 55.16.21.29 
ВИХІД 
Вихід в атмосферу Землі і планет 55.49.05.43 
Фактори, що впливають на вихід і якість продуктів напівкоксування 61.53.15.07 
ВИХІДНИЙ 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Вихідні матеріали 55.15.19.13 
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 16.21.21.05 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Основні і допоміжні вихідні речовини 61.41.09 
Розмічення і розпилювання вихідної сировини 80.33.31.05 
Устаткування для підготування вихідних матеріалів 55.39.33.29 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
ВИХОВАННЯ 
Атеїстичне виховання. Атеїстична пропаганда 21.07.11 
Взаємодія сім'ї і школи з питань виховання 14.25.05.13 
Виховання в загальноосвітній школі 14.25.05 
Виховання в професійній школі 14.31.05 
Виховання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.05 
Виховання в сім'ї 14.39.05 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Виховання кадрів. Проблема матеріальної зацікавленості 81.79.07 
Виховання у вищій професійній школі 14.35.05 
Виховання у спорті 77.03.07 
Екологічна освіта і виховання 87.01.45 
Естетичне виховання 02.61.45 
Загальна теорія і методика виховання 14.07.05 
Загальні основи системи фізичного виховання 77.03.05 
Історія дошкільного виховання, дошкільної педагогіки 14.09.23 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Історія сімейного виховання і сімейної педагогіки 14.09.39 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.09 
Методика навчання і виховання в дошкільних закладах 14.23.09 
Методика сімейного навчання і виховання 14.39.09 
Моральне виховання 02.51.45 
Музичне виховання 18.41.01.19 
Питання художнього виховання 18.31.01.13 
Позашкільна (додаткова) освіта і виховання. Позашкільна педагогіка 14.27 
Психологія фізичного виховання 15.81.45.03 
Системи виховання (наприклад, система А.С. Макаренка) 14.07.05.03 
Сімейне виховання. Сімейна педагогіка 14.39 
Соціологія освіти і виховання 04.51.53 
Статеве виховання 76.35.39.13 
Теорія військового навчання і виховання 78.19.07 
Теорія додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.05 
Теорія дошкільного виховання і розвитку 14.23.05 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
Фізичне виховання за державними програмами 77.03.13 
ВИХОВНИЙ 
Виховна функція 17.07.13.05 
Покарання. Виховні, виправні заходи 10.77.03.13 
Форми виховної роботи в школі 14.25.05.11 
ВИХРОВИЙ 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
ВИШИВАНИЙ 
Вишивані, в'язані та мережані вироби. Вироби з мережива 80.31.11.05 
ВИЩИЙ 
Будова і склад вищих шарів атмосфери 37.15.15 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Виховання у вищій професійній школі 14.35.05 
Вища геодезія 36.16 
Вища нервова діяльність. Поведінка 34.39.23 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Вища професійна освіта. Педагогіка вищої професійної школи 14.35 
Вищі полісахариди та їхні похідні. Лігніни 61.57.31 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Культивування вищих грибів 62.13.63 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Освіта вища 76.75.33.05 
Освіта і навчання у вищій професійній школі 14.35.07 
Позашкільна робота у вищій школі 14.35.19 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Спорт вищих досягнень 77.03.25 
Статистика вищого навчального закдаду 83.37.63.05 
Студентські організації у вищій професійній школі 14.35.17 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Типи вищих професійних навчальних закладів 14.35.21 
ВІБРАТОР 
Вібратори для ущільнення бетону 55.53.35.41 
ВІБРАЦІЙНИЙ 
Вібраційне оброблення 55.22.17.15 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ВІБРАЦІЯ 
Боротьба з вібраціями і виробничими шумами в машинобудуванні 55.01.93.95 
Вібрації. Флатер. Бафтинг 55.47.05.35 
Вібрація суден і суднових конструкцій 55.45.03.25 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55 
Коливання, вібрації та шум ДВЗ 55.42.03.45 
Методи захисту від несприятливого впливу вібрації 86.33.07 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Пристрої для зниження вібрації і рівня шуму 55.42.27.37 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Шум і вібрації в автомобілях 55.43.03.31 
ВІБРОДЕМПФІРУВАЛЬНИЙ 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
ВІБРОЗАХИСТ 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
ВІБРОІЗОЛЮВАЛЬНИЙ 
Амортизатори, демпфери та інші віброізолюючі пристрої 55.03.41.17 
ВІВЧАРСТВО 
Вівчарство 68.39.31 
ВІДБИРАННЯ 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Методи відбирання соціологічної інформації 04.15.31 
Основи відбирання, управління, контролюваня, моделювання та 77.01.43 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
ВІДБІЛЮВАННЯ 
Декоративне хімічне оброблення. Хімічне забарвлення, відбілювання 81.33.33.21 
Засоби для відбілювання, підсинювання і підкрохмалювання 61.71.33 
ВІДБІЛЮВАЧ 
Люмінесцентні органічні барвники. Оптичні відбілювачі 61.39.51 
ВІДВАЛЬНИЙ 
Відвальні породи 87.53.13.55 
ВІДВЕДЕННЯ 
Відведення стічних вод 70.25.16 
ВІДДАЧА 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
ВІДЕОАДАПТЕР 
Відеоадаптери 50.09.57 
ВІДЕОДОКУМЕНТ 
Відеодокументи в бібліотеках 13.31.11.25 
ВІДЕОІГРА 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
ВІДЕОКАМЕРА 
Цифрові відеокамери та фотоапарати 50.10.47 
ВІДЕОКОНФЕРЕНЦ-ЗВ'ЯЗОК 
Відеоконференц-зв'язок 49.40.45 
ВІДЕОТЕЛЕФОН 
Телефони, радіотелефони, відеотелефони, телефакси 19.71.05 
ВІДЕОТЕЛЕФОННИЙ 
Відеотелефонний зв'язок 49.40.39 
ВІДЖИМАННЯ 
Віджимання 75.33.37.05 
ВІДЖИМНИЙ 
Віджимні машини побутові 55.67.33.31 
ВІДКАЧУВАННЯ 
Електрофізичні засоби відкачування 81.29.17 
Кріогенно-сорбційні засоби відкачування 81.29.19 
Механічні засоби відкачування 81.29.15 
ВІДКЛАДЕННЯ 
Відкладення забруднювальних речовин 87.15.07.21 
Відкладення осадових матеріалів 87.15.07.11 
Генетичні типи антропогенових відкладень 38.43.21 
ВІДКРИВАННЯ 
Запобіжні пристрої для несанкціонованого відкривання тари 81.90.13.13 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
ВІДКРИТТЯ 
Відкриття 85.31.29 
Відкриття спадщини і заходи щодо її охорони 10.45.31 
Диплом на відкриття 85.37.31 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Наукові відкриття 12.31.31.03 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Право авторства на відкриття і винаходи 85.37.29 
Право на наукове відкриття 10.35.41; 10.89.39 
ВІДКРИТИЙ 
Бурові верстати для відкритих гірничих робіт 55.33.37.29 
Відкриті площі в приміщеннях 75.29.33.17 
Відкриті способи розроблення родовищ. Кар'єрний транспорт 52.13.17 
Відпочинок на відкритому повітрі 71.37.08 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Дугове зварювання відкритою дугою 81.35.15.05 
Загальні питання розроблення родовищ відкритим способом 52.13.17.01 
Звукофікація приміщень і відкритих просторів 47.55.33 
Машини і устаткування для відкритих гірничих робіт 55.33.31 
Провітрювання під час проведення відкритих робіт 52.13.33.07 
ВІДЛІКОВИЙ 
Індикаторні пристрої, шкали і відлікові пристрої 59.71.31 
ВІДМОРОЖЕННЯ 
Відмороження 76.29.41.11 
ВІДНОВЛЕННЯ 
Відновлення лісів (лісовідновлення) і лісорозведення 68.47.45 
Відновлення оксидів металів 53.03.11.15 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей 81.83.19.07 
ВІДНОВЛЮВАЛЬНИЙ 
Медичні заходи. Відновлювальна терапія 76.35.35.05 
ВІДНОВЛЮВАННЯ 
Відновлювання родючості ґрунтів 87.21.23 
Реконструкція і відновлювання міст і населених пунктів 67.25.23 
ВІДОБРАЖЕННЯ 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
Дискретні відображення з шумом 28.29.65.25 
Засоби відображення інформації 81.95.59.07 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Пристрої відображення інформації індивідуального користування 47.63.31 
Системи і пристрої відображення інформації 47.63 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
ВІДОКРЕМЛЕННЯ 
Відокремлення нафти від соляного розчину 61.51.13.17 
Відокремлення природного газу від сирої нафти 61.51.13.07 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Відокремлення твердих компонентів від сирої нафти 61.51.13.11 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
ВІДОМОСТЬ 
Скляна промисловість. Загальні відомості про виробництво 61.35.31.05 
Статистичні відомості 84.07.73 
Статистичні відомості із стандартизації 84.01.73 
Статистичні відомості із сертифікації 84.05.73 
ВІДОМСТВО 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Оскарження рішень. Відомства 85.31.42.19 
ВІДОМЧИЙ 
Галузеві та відомчі органи інформації 20.15.09 
ВІДПАЛ 
Відпал, нормалізація 55.21.15.13 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
Адміністративно-правова відповідальність 10.17.65 
Відповідальність в авторському праві 10.41.65 
Відповідальність в аграрному праві 10.51.65 
Відповідальність за лісопорушення 10.57.65 
Відповідальність за порушення водного законодавства 10.59.65 
Відповідальність за порушення гірничого законодавства 10.61.65 
Відповідальність за порушення законодавства про успадковування 10.45.65 
Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального забезпечення 10.67.65 
Відповідальність за порушення прав 85.31.42.13 
Відповідальність за порушення правил охорони природи 10.53.65 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 10.21.65 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Відповідальність у державному праві 10.15.65 
Відповідальність у земельному праві 10.55.65 
Відповідальність у сімейному праві 10.47.65 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
Матеріальна відповідальність робітників і службовців 10.63.57 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Цивільно-правова відповідальність 10.27.65 
ВІДПОЧИНОК 
Види і форми відпочинку і туризму 71.37.05 
Відпочинок на відкритому повітрі 71.37.08 
Оптимальні режими праці та відпочинку 86.25.07 
Перебування в літніх таборах, таборах відпочинку 71.37.08.19 
Перебування в молодіжних будинках відпочинку, на молодіжних базахї відпочинку 71.37.08.11 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Робочий час і час для відпочинку 10.63.37 
ВІДПРАВЛЕННЯ 
Машини і устаткування для оброблення поштових відправлень 55.69.33 
Торгівля через поштові відправлення 71.31.11.23 
ВІДПРАЦЬОВАНИЙ 
Викиди відпрацьованого супутнього тепла 87.15.04.19 
Відпрацьовані мастила 87.53.13.57 
Відходи відпрацьованного газу 87.53.13.81 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Забруднення відпрацьованими газами автомобілів 87.15.08.21 
Очищення відпрацьованих газів у металургії 53.01.94.17 
ВІДРОДЖЕННЯ 
Мистецтво епохи відродження 18.09.13 
Образотворче мистецтво епохи відродження 18.31.09.17 
ВІДРЯДЖЕННЯ 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
ВІДСТАЛИЙ 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
ВІДСТЕЖУВАЛЬНИЙ 
Стохастичні системи автоматичного керування, відстежувальні системи 28.15.23 
ВІДТВОРЕННЯ 
Відтворення населення 05.11.21 
Відтворення наукових кадрів 12.79.25 
Відтворення об'єктів аквакультури 69.25.14 
Електростатичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.35 
Запис і відтворювання сигналів 47.53 
Інші системи запису і відтворювання сигналів 47.53.99 
Магнітні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.29 
Механічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.37 
Оптичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.31 
Раціональне використання і відтворення природних ресурсів 87.35 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Термічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.33 
Технологія відтворення. Виготовлення друкарських форм 60.29.15.07 
ВІДТВОРЮВАЛЬНИЙ 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
ВІДХИЛЕННЯ 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Соціальні відхилення 13.07.27.23 
ВІДХІД 
Великогабаритне сміття і відходи 87.53.13.29 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Використання відходів будівництва 81.91.09.25 
Використання відходів у процесі виробництва сірників 66.39.25 
Використання золи і шлаків, відходів каменедроблення 81.91.09.23 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Відходи в будівництві 87.53.13.71 
Відходи в космосі 87.53.13.59 
Відходи виробництва і їхнє перероблення. Вторинна сировина. 71.01.91 
Відходи у виробництві скла 87.53.13.65 
Відходи виробництва та їхнє використання 67.09.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Ресурсоощадність 44.01.91 
Відходи відпрацьованного газу 87.53.13.81 
Відходи гірничодобувного виробництва та їхнє використання. Ресурсозаощадження 52.01.91 
Відходи деревини 87.53.13.19 
Відходи в електронній промисловості 87.53.13.67 
Відходи інертних речовин і сполук 87.53.13.23 
Відходи компостування 87.53.13.27 
Відходи від лабораторних досліджень 87.53.13.63 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи в сільському господарстві 87.53.13.69 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи у сфері судноплавства 87.53.13.73 
Відходи в тваринництві 87.53.13.61 
Відходи у сфері торгівлі 87.53.13.75 
Відходи у сфері охорони здоров'я 87.53.13.77 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Відходи, що погано піддаються переробленню 87.53.13.79 
Відходи гумового виробництва 87.53.13.92 
Дезактивація відходів 58.91.33 
Дезінтегратор відходів 87.53.13.17 
Забруднення довкілля. Радіоактивні та інші небезпечні відходи 58.01.94.91 
Забруднення побутовими відходами 87.15.08.11 
Залишки після спалювання відходів 87.53.13.47 
Залишок після перероблення відходів 87.53.13.43 
Захоронення радіоактивних відходів 58.91.37 
Мастила з відходів 61.51.31.07 
Металеві відходи 87.53.13.33 
Муніципальні відходи 87.53.13.07 
Небезпечні відходи 87.53.13.35 
Органічні відходи 87.53.13.37 
Осади і відходи стічних вод 70.25.91 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
Пастоподібні відходи 87.53.13.83 
Перероблення відходів 58.91.31 
Перероблення відходів виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.91 
Перероблення відходів лісопиляльного виробництва 66.31.91 
Перероблення відходів лісохімічних виробництв 61.55.91 
Перероблення відходів меблевого виробництва 66.37.91 
Перероблення відходів металургійного виробництва 53.01.91.11 
Перероблення і використання відходів плитного та фанерного виробництва 66.35.91 
Перероблення і використання відходів сірникового виробництва 66.39.91 
Перероблення низькоякісної деревини і відходів лісозаготівель 66.19.91 
Перероблення ядерного палива і видалення відходів 58.91 
Пластмасові відходи 87.53.13.85 
Промислові відходи 87.53.13.87 
Радіоактивні відходи 87.53.13.89 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Рідкі відходи 87.53.13.21 
Рослинні відходи 87.53.13.91 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Соціально-економічні і правові аспекти керування відходами 87.53.80 
Спресована деревина. Спресовані відходи деревооброблення 61.55.91.05 
Статистичний облік відходів 87.01.73.21 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Тверді відходи 87.53.13.96 
Токсичні відходи 87.53.13.93 
Управління відходами. Маловідходна і безвідходна технології 87.53 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Утилізація відходів 61.51.91; 61.53.91 
Утилізація відходів металургійного виробництва 53.01.91.07 
Утилізація деревинних відходів, стружки, тирси 66.19.93 
Утилізація і знешкодження відходів 53.37.13.29 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Утилізація і регенерація відходів гумового виробництва 61.63.91 
Утилізація і регенерація відходів пластмас 61.61.91 
Утилізація твердих і смолистих відходів 61.53.91.05 
Хімічні відходи 87.53.13.94 
Виробничі відходи шахт 87.53.13.95 
Шліфувально-мірошницькі відходи 87.53.13.49 
ВІДХІДНИЙ 
Відхідні гази 87.15.04.17 
ВІДЦЕНТРОВИЙ 
Відцентрове лиття 55.15.23.21 
Відцентрові та осьові компресори 55.39.39.29 
ВІДЧУТТЯ 
Відчуття 15.21.41.03 
ВІДШКОДУВАННЯ 
Втрата працездатності та її відшкодування 86.31.03 
ВІЗОК 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
Колісні вантажоперевезення. Ручні візки. Тачки 73.49.99.07 
Кузов, рами, візки локомотивів і вагонів 55.41.05.29 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
ВІЙНА 
Війна і міжнародне право 10.87.69 
Учення про війну та армію 78.03 
Запобігання термоядерній війні 26.11.17 
Історія другої світової війни 78.09.15 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Населення і війни 05.11.67 
Пільги ветеранам війни 10.67.53 
Проблеми війни і миру 11.25.31 
Соціологія міжнародних відносин, війни і миру 04.51.41 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
Стан війни 10.15.15.15 
ВІЙСЬКО 
Авіація иухопутних військ (армійська авіація) 78.27.07.17 
Автомобільні війська 78.27.07.27 
Аеромобільні війська. Повітряно-десантні війська 78.27.07.11 
АСУ військами 78.25.35.05 
Будівельні війська 78.27.65.19 
Війська берегової оборони 78.27.13.15 
Війська зв'язку 78.27.07.25 
Війська протиповітряної оборони 78.27.07.15 
Війська радіаційного, хімічного, бактеріологічного (РХБ) захисту 78.27.07.23 
Державна прикордонна служба (прикордонні війська) 78.27.65.07 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Зенітно-ракетні війська 78.27.11.05 
Інженерні війська 78.27.07.21 
Інші роди військ 78.27.33 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Механізовані війська 78.27.07.05 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Озброєння і техніка для ракетних військ 78.25.16 
Організація служби військ 78.19.05.17 
Радіотехнічні війська 78.27.11.07 
Ракетні війська (сили) стратегічного призначення 78.27.05 
Ракетні війська і артилерія 78.27.07.13 
Ракетно-артилерійське озброєння сухопутних військ 78.25.07 
Ракетно-космічні війська (сили) 78.27.03 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Системи управління військами (силами) 78.19.13.05 
Спеціальне озброєння та техніка будівельних військ 78.25.51.19 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Спеціальні війська ВМС 78.27.13.19 
Стратегічні резерви (війська підсилення) 78.27.15.11 
Сухопутні війська' 78.27.07 
Танкові війська 78.27.07.07 
Формування Міністерства внутрішніх справ (внутрішні війська) 78.27.65.11 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
ВІЙСЬКОВИЙ 
Біологія у військовій справі 78.21.31 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81.09 
Військова авіаційна техніка та озброєння 78.25.13 
Військова автомобільна техніка 78.25.09 
Військова географія 39.17; 78.21.39 
Військова геодезія і картографія 78.21.36 
Військова геологія 78.21.33 
Військова геофізика 78.21.37 
Військова економіка 06.71.67 
Військова електроніка і кібернетика 78.21.49 
Військова інформатика 78.19.13.15 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Військова метеорологія 78.21.43 
Військова метрологія 78.21.35 
Військова навігація 78.21.41 
Військова педагогіка 78.21.11 
Військова психологія 15.81.43; 78.21.15 
Військова системологія 78.21.55 
Військова системотехніка 78.21.57 
Військова соціологія 78.21.05 
Військова справа 78 
Військова статистика 83.33.65 
Військова юрисдикція. Військові суди. Військові трибунали 10.77.05.11 
Військове країнознавство 39.17.19 
Військове матеріалознавство 78.21.51 
Військове наукознавство 78.21.09 
Військове співробітництво 78.17.29.05 
Військові академії, університети, інститути 78.01.45.03 
Військові кримінальні злочини. Військове судочинство 10.77.05.05 
Військові навчання воєнних блоків 78.27.01.11 
Військові навчання Збройних Сил України 78.27.01.05 
Військові навчання коаліційних збройних сил 78.27.01.15 
Військові навчання окремих країн 78.27.01.13 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Екологія. Екологічна безпека військової діяльності 78.01.94.05 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Загальна теорія військового зв'язку 78.19.13.17 
Зберігання та експлуатація озброєння і військової техніки 78.25.03 
Інші військові формування 78.27.65 
Конверсія військового виробництва 78.75.33.07 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Міжнародні військові відносини 78.17.29 
Міжнародні військові навчання 78.27.01.07 
Обладнання військових аеродромів 78.25.13.49 
Обчислювальна техніка і засоби обробки даних у військовій техніці 78.25.37 
Озброєння та військова техніка 78.25 
Організація і методика проведення військових навчань 78.27.01.03 
Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право 10.77.05 
Підготування військових кадрів 78.01.45 
Пожежна безпека на військових об'єктах 78.01.92 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Системи і засоби військового зв'язку 78.25.33 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
Стандартизація й уніфікація озброєння та військової техніки 78.01.37 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
Теорія військового навчання і виховання 78.19.07 
Технічні засоби охорони військових об'єктів 78.25.40 
Технології виробництва озброєння і військової техніки 78.21.61.07 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Утилізація озброєння та військової техніки 78.25.45 
Фінансування військових витрат 78.75.43 
Фінансування військових витрат України 78.75.43.03 
Фінансування військових витрат інших країн. 78.75.43.05 
Ціни на військову техніку та озброєння 78.75.47.05 
ВІЙСЬКОВО-ІНЖЕНЕРНИЙ 
Військово-інженерна техніка 78.25.11 
Інша військово-інженерна техніка 78.25.11.19 
ВІЙСЬКОВО-МОРСЬКИЙ 
Авіація військово-морських сил 78.25.25.11 
Військово-морська техніка і озброєння 78.25.25 
Військово-морське кримінальне право 10.77.05.15 
Військово-морські сили (ВМС) 78.27.13 
Засоби забезпечення дієздатності військово-морської техніки 78.25.25.33 
ВІЙСЬКОВО-НАУКОВИЙ 
Військово-наукове співробітництво 78.17.29.11 
ВІЙСЬКОВО-ПОВІТРЯНИЙ 
Військово-повітряне кримінальне право 10.77.05.17 
Повітряні сили (Військово-Повітряні сили) 78.27.11 
ВІЙСЬКОВО-ПРИКЛАДНИЙ 
Військово-прикладні науки 78.21 
ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
Військово-технічна політика 78.17.77 
Військово-технічна розвідка 78.17.77.05 
Військово-технічне співробітництво 78.17.29.07 
Екологічні властивості військово-технічної системи 78.01.94.11 
ВІЙСЬКОВО-ТРАНСПОРТНИЙ 
Військово-транспортна авіація 78.27.11.25 
Військово-транспортні літаки 78.25.13.33 
ВІЙСЬКОВО-ЮРИДИЧНИЙ 
Військово-юридична наука 78.21.07 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЕЦЬ 
Гігієна військовослужбовців 76.35.31.05 
Захворюваність військовослужбовців 76.35.31.07 
ВІК 
Абсолютний вік порід і мінералів 38.33.27 
Геохронологія за даними абсолютного віку 38.29.15 
Гігієна дітей дошкільного віку 76.33.31.11 
Гігієна дітей раннього віку (до трьох років) 76.33.31.07 
Гігієна дітей шкільного віку 76.33.31.15 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Мистецтво середніх віків 18.09.11 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Педагогіка дітей раннього віку 14.23.11 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
Середні віки (Ц ст. - АДГ0) 03.09.25 
Хвороби дітей дошкільного віку 76.29.47.41 
Хвороби дітей шкільного віку 76.29.47.43 
Хвороби людей старшого та похилого віку 76.29.59.05 
ВІКОВИЙ 
Вікова фізіологія 34.39.51 
Постійне геомагнітне поле та вікові варіації 37.15.31 
Психологія розвитку. Вікова психологія 15.31 
ВІКОННИЙ 
Виробництво віконних і дверних блоків 66.33.31 
ВІКТИМОЛОГІЯ 
Віктимологія 10.81.55 
ВІЛЬНИЙ 
Агрегати з поршнями, які вільно рухаються 55.42.37 
Апаратура оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.33 
Вільна енергія 53.03.03.41 
Клімат вільної атмосфери 37.23.23 
Оптичний зв'язок у вільному просторі та апаратура 49.46 
Системи оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.29 
ВІЛЬНОДУМСТВО 
Атеїзм і вільнодумство 21.07 
Вільнодумство в історії духовної культури 21.07.21 
ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНИЙ 
Вільнорадикальні стани в біології 34.17.19 
ВІНДСЕРФІНГ 
Вітрильний спорт. Віндсерфінг 77.29.32 
ВІРТУАЛЬНИЙ 
Віртуальна реальність у підготуванні архітекторів 67.01.79.07 
Комп'ютерна графіка, віртуальна реальність та їхнє використання на телебаченні 19.61.35 
Моделі віртуальних світів (картин світу) 28.29.67.13 
ВІРУС 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
Біохімія вірусів 31.27.20 
Генетика вірусів 34.25.21 
Молекулярна біологія вірусів 34.15.31 
Морфологія і фізіологія вірусів 34.25.17 
Питання екології та епідеміологія вірусів 34.25.39 
Реплікація вірусів 34.25.19 
Систематика і номенклатура вірусів 34.25.15 
ВІРУСНИЙ 
Вірусні препарати 34.25.37 
Вірусні хвороби 76.35.47.05 
Гострі респіраторні вірусні інфекції 76.29.50.49 
Поширення вірусних інфекцій 34.25.38 
ВІРУСОЛОГІЯ 
Ветеринарна вірусологія 68.41.32 
Вірусологія 34.25 
Медична вірусологія 34.25.31; 76.03.41 
Методи й апаратура у вірусології 34.25.05 
ВІСК 
Віск. Парафіновий віск 61.51.37.05 
Воски 65.65.37 
Покриття на основі олії та воску. Олійні фарби 81.33.35.07 
ВІСКИ 
Виробництво віски, ромів, джинів та інших подібних напоїв 65.47.33 
ВІСМУТ 
Виробництво вісмуту 53.37.31.15 
ВІСМУТОМІСТКИЙ 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
ВІСПА 
Вітряна віспа 76.29.50.45 
Натуральна віспа 76.29.50.47 
ВІТАЛЬНИЙ 
Поштові листівки. Вітальні картки 60.29.29.31 
ВІТАМІН 
Біотехнологічне одержання вітамінів і коферментів 62.13.47 
Біохімія вітамінів 31.27.35 
Взаємодія вітамінів 31.23.23.07 
Вітаміни 62.37.43.17 
Вітаміни. Коферменти 31.23.23 
Вітаміноподібні водорозчинні вітаміни 31.23.23.15 
Водорозчинні вітаміни 31.23.23.13 
Жиророзчинні вітаміни 31.23.23.09 
Номенклатура і класифікація вітамінів 31.23.23.05 
ВІТАМІНОВМІСНИЙ 
Лікарські, вітаміновмісні та інсектицидні рослини 68.35.43 
ВІТАМІНОПОДІБНИЙ 
Вітаміноподібні водорозчинні вітаміни 31.23.23.15 
Вітаміноподібні жиророзчинні речовини 31.23.23.11 
ВІТЕР 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Нелінійні структури в сонячному вітрі 89.51.31.11 
Сонячний вітер 37.15.24 
ВІТРИЛЬНИЙ 
Вітрильний спорт. Віндсерфінг 77.29.32 
Вітрильники. Великі вітрильні судна 73.34.09.11 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
ВІТРИЛЬНИК 
Вітрильники. Великі вітрильні судна 73.34.09.11 
ВІТРИНА 
Вітрини і прилавки 55.65.33.29 
ВІТРОВИЙ 
Вітрові, довгі неприпливні та внутрішні хвилі 37.25.21 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії 87.21.05 
ВІТРОДВИГУН 
Пристрої і розрахунок систем вітродвигунів 55.37.33.37 
Система регулювання вітродвигунів. Керування 55.37.33.35 
ВІТРОЕНЕРГЕТИКА 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у вітроенергетиці 44.39.31 
Вітроенергетика 44.39 
Теоретичні питання вітроенергетики 44.39.03 
ВІТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Вітроенергетичні, установки і станції 44.39.29 
ВІТРОТУРБІНА 
Аеродинамічні розрахунки і дослідження вітротурбін 55.37.33.31 
Вітротурбіни 55.37.33 
Вітротурбіни різного типу 55.37.33.29 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Технологія вітротурбобудування, монтаж і ремонт вітротурбін 55.37.33.41 
ВІТРОТУРБОБУДУВАННЯ 
Загальні питання вітротурбобудування 55.37.33.01 
Спеціальні матеріали вітротурбобудування 55.37.33.39 
Технологія вітротурбобудування, монтаж і ремонт вітротурбін 55.37.33.41 
ВІТРЯНИЙ 
Вітряна віспа 76.29.50.45 
ВІТЧИЗНЯНИЙ 
Вітчизняне музеєзнавство 13.51.91.11 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
ВЛАДА 
Верховна влада. Суверенітет 10.15.11 
Виникнення влади. Стародавні, історичні форми влади 11.15.05.03 
Діяльність органів виконавчої влади 82.13.29.07 
Діяльність органів законодавчої влади 82.13.29.05 
Діяльність органів судової влади 82.13.22 
Культура і влада 13.07.27.21 
Система органів влади і державного управління 10.15.33 
Система органів державної влади і управління 11.15.45 
Суд. Судова влада. Судові органи 10.71.31 
Сучасні форми влади 11.15.05.05 
Теорія політичної влади 11.15.05 
ВЛАСНІСТЬ 
Види публікацій стосовно прав промислової власності 85.29.07.11 
Визначення ефективності використання об'єктів промислової власності 85.35.02.11 
Випробування об'єктів промислової власності 85.35.02 
Злочини проти власності 10.77.21.15 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Міжнародна система охорони промислової власності 85.01.17.11 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності 85.29.07.25 
Офіційний бюлетень промислової власності 85.29.07.13 
Патентні основи промислової власності 85.01.05.25 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Право власності 10.89.25 
Право власності на води 10.59.21 
Право власності на землю 10.55.21 
Право власності на ліси 10.57.21 
Право власності на надра 10.61.21 
Право власності. Рухоме майно. Нерухомість 10.27.55 
Право інтелектуальної власності в договорі 85.33.04.15 
Правова охорона промислової та інтелектуальної власності 06.54.31.17 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
Промислова, торгова, інтелектуальна власність і право власності 10.27.58 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Способи вартісної оцінки об'єктів промислової власності 85.35.02.13 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
ВЛАСТИВІСТЬ 
Аналіз фізико-механічних властивостей 53.81.35.05 
Використання нетрадиційної сировини та сировини з радіопротекторними властивостями 65.53.43 
Вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин 90.27.31 
Випробування механічних властивостей матеріалів. Опір матеріалів 81.09.81.11 
Виробництво кисломолочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями 65.63.34 
Властивості білків 31.23.27.09 
Властивості вогнетривів та їхнє застосування в металургії 53.07.11 
Властивості і структура матеріалів 81.09.03 
Властивості і характеристики феросплавів 53.31.21.07 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Властивості матеріалів, що впливають на їхню спроможність до деформації 30.19.59 
Властивості речовин, що забруднюють атмосферне повітря 87.17.09 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
Властивості та структура молекулярних систем 29.29.43 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Вплив випромінювання на властивості твердих тіл 29.19.21 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Гірничотехнологічні властивості матеріалів 52.13.07.09 
Граматичне значення. Властивості граматичного значення 16.21.39.05 
Діелектричні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.09 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Екологічні властивості військово-технічної системи 78.01.94.11 
Електричні властивості металів і сплавів 53.49.07.09 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Загальні властивості і класифікація гормонів 31.27.37.05 
Загальні властивості плазми 29.27.03 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Інші фізико-хімічні властивості 53.03.05.39 
Інші фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07.23 
Кольори та їхні властивості. Теорія кольору 29.31.53 
Кондитерські вироби з радіопротекторними властивостями 65.35.34 
Магнітні властивості металів і сплавів 53.49.07.11 
Магнітні властивості металургійних розплавів 53.03.07.05 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Методи випробування і властивості гумових виробів 61.63.81 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Методи випробувань і властивості волокон і ниток 61.67.81 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Методи поліпшення властивостей ґрунтів 38.63.55 
Методики дослідження механічних властивостей 53.49.19.11 
Методики дослідження фізичних властивостей 53.49.19.07 
Механічні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.07 
Механічні властивості матеріалів 81.09.03.11 
Механічні властивості твердих тіл 29.19.13 
Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем 31.15.41 
Нелінійні оптичні властивості середовищ 29.33.25 
Непружні властивості металів і сплавів 53.49.07.21 
Оптичні властивості дисперсних систем 31.15.43 
Основні характеристики і властивості ядер 29.15.17 
Плинність середовищ з особливими властивостями 30.51.27 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання механічних властивостей матеріалів 59.31.39 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Принципи дії та властивості вибухових речовин 61.43.29.05 
Просторова структура і властивості біополімерів 34.15.15 
Пружні властивості металів і сплавів 53.49.07.19 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Склад і властивості нафти, газу і конденсату 52.47.01.11 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Склад, властивості і кваліфікація деревини 66.03.05 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Склад, властивості, класифікація нафти і газу 61.51.03 
Спеціальні властивості пороху 61.43.35.05 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Структура і властивості оксидних шарів 81.33.03.07 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Структура і властивості чавуну 53.49.11 
Структура та властивості ДНК 31.23.29.11 
Структура та властивості РНК 31.23.29.13 
Структурно-механічні властивості дисперсних систем 31.15.49 
Теорія електричних властивостей твердих тіл 29.19.23 
Теорія магнітних властивостей твердих тіл 29.19.37 
Теплові властивості металів і сплавів 53.49.07.17 
Теплові властивості твердих тіл 29.19.09 
Теплофізичні властивості речовин 53.07.03.15 
Технологія нанесення покриття за його властивостями 61.65.39.11 
Типи і властивості особистості 15.21.51.03 
Фізико-механічні властивості 52.13.05.05 
Фізико-механічні властивості деревини 66.03.05.07 
Фізико-механічні властивості торфу. Характеристика покладів 52.37.05 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
Фізичні властивості вод суші. Гідрохімія 37.27.27 
Фізичні властивості гірських порід 38.37.15 
Фізичні властивості матеріалів 81.09.03.05 
Фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07 
Формування структури і властивостей заготовок і прокату 53.43.03.19 
Хімічні властивості матеріалів 81.09.03.07 
ВМІСТ 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
ВМС 
Військово-морські сили (ВМС) 78.27.13 
Спеціальні війська ВМС 78.27.13.19 
ВНЕСЕННЯ 
Загальні питання основного внесення добрив 55.57.33.01 
Машини для основного внесення добрив, посівні та садильні машини 55.57.33 
Машини для основного внесення мінеральних добрив 55.57.33.29 
Машини для основного внесення органічних добрив 55.57.33.31 
ВНЗ 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
ВНУТРІЗАВОДСЬКИЙ 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
ВНУТРІРЯДНИЙ 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
ВНУТРІФІРМОВИЙ 
Внутріфірмова торгівля 72.75.47 
ВНУТРІЧЕРЕПНИЙ 
Внутрічерепна родова травма 76.29.47.21 
Внутрічерепні гематоми 76.29.42.15 
ВНУТРІШНЄ 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Вітрові, довгі неприпливні та внутрішні хвилі 37.25.21 
Внутрішнє окислення, внутрішнє азотування 53.49.05.57 
Внутрішнє радіомовлення 19.65.33 
Внутрішнє санітарно-технічне устаткування 67.53.29 
Внутрішнє становище країн 11.15.01.05 
Внутрішнє тепло Землі 37.31.21.05 
Внутрішні незаразні хвороби тварин 68.41.45 
Внутрішні хвороби 76.29.29 
Внутрішня балістика 55.49.05.27 
Внутрішня будова і походження Землі 52.13.49.05 
Внутрішня будова та еволюція зірок 41.23.15 
Внутрішня і міжнародна міграція робочої сили 06.77.65 
Внутрішня торгівля і громадське харчування 23.04.85 
Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування 71 
Газові та газорідинні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.35 
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 55.42.31 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
Загальні питання внутрішньої торгівлі 71.01 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Лікувальна фізична культура при внутрішніх хворобах 76.29.61.05 
Моделі внутрішньої будови Землі 37.31.17 
Морські і внутрішні водні шляхи 73.34.11 
Плавучі засоби для внутрішніх водних шляхів 73.34.09.15 
Роторні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.39 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Стан запасів і промисел у внутрішніх водоймах 69.09.11 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
Теорія політичних систем. Внутрішня політика 11.15 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
Формування Міністерства внутрішніх справ (внутрішні війська) 78.27.65.11 
ВНУТРІШНЬОДЕРЖАВНИЙ 
Внутрішньодержавні органи зовнішніх відносин 10.87.33 
ВНУТРІШНЬОЗАВОДСЬКИЙ 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
ВНУТРІШНЬОКОТЛОВИЙ 
Теорія, дослідження і розрахунок внутрішньокотлових процесів 55.36.03.31 
ВНУТРІШНЬОЦЕХОВИЙ 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
ВОВНА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Виробництво деревної вовни (пакувальної стружки) 66.43.43 
ВОВЧАК 
Червоний системний вовчак 76.29.32.05 
ВОГНЕЗАХИСТ 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
ВОГНЕПАЛЬНИЙ 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
ВОГНЕСТІЙКІСТЬ 
Надання вогнестійкості деревині і матеріалам з деревини 66.29.19.05 
ВОГНЕТРИВ 
Алюмосилікатні вогнетриви 53.07.11.11 
Властивості вогнетривів та їхнє застосування в металургії 53.07.11 
Вогнетриви з вуглецю, карбідів 61.35.35.23 
Вогнетриви з діоксиду цирконію 61.35.35.19 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
Вогнетриви на основі кремнезему, кварциту, кварцито-шамотні 61.35.35.07 
Вогнетриви на основі оксидів хрому 61.35.35.17 
Вуглецеві вогнетриви 53.07.11.19 
Глиноземні алюмосилікатні вогнетриви. Шамотові вогнетриви 61.35.35.05 
Інші види вогнетривів 53.07.11.31 
Корундові вогнетриви 53.07.11.21 
Кремнеземисті вогнетриви 53.07.11.07 
Магнезитові, форстеринові, шпінельні, доломітові вогнетриви 61.35.35.11 
Магнезіальносилікатні вогнетриви. Магнезіальносилікатнохромисті вогнетриви 53.07.11.13 
Магнезіальнохромоглиноземисті вогнетриви 53.07.11.15 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Цирконисті вогнетриви 53.07.11.17 
ВОГНЕТРИВКИЙ 
Вогнетривкі бетони 53.07.11.23 
Вогнетривкі маси 53.07.11.25 
Вогнетривкі матеріали та вироби 61.35.35 
ВОГОНЬ 
Засоби для гасіння вогню 61.43.41 
Ракетні системи залпового вогню та ракетні боєприпаси 78.25.07.07 
ВОДА 
Автоматизація контролю витрати і якості води 70.85.41 
Аналіз води 70.27.11 
Боротьба з втратами води в зрошувальних системах 70.21.37 
Використання низькотемпературного тепла землі, води, повітря 44.31.41 
Використання стічних вод 70.25.18 
Виробництво аміачної води 61.33.29.11 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Відведення стічних вод 70.25.16 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Вода в атмосфері 37.21.25 
Вода в ґрунтах та підґрунті 37.27.29 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Водопідготування та оброблення води 70.27.13 
Втрати води і боротьба з ними 70.94.19 
Геохімія природних вод і розсолів 38.33.19 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Ґрунтові води. Водоносні шари (горизонти) 70.27.05.05 
Джерела води для зрошення 70.21.09 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Динаміка вод суші 37.27.17 
Динаміка і режим підземних вод 38.61.15 
Добування води для обводнювання і водопостачання. Водозабір 70.19.15 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Забруднення води 87.15.05.21 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Забруднення стічними водами 87.15.08.27 
Заводнення родовищ. Підготування води 52.47.27.07 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Знесолення води електродіалізом 61.13.25.35 
Комплексні і регіональні проблеми охорони вод 87.19.91 
Контролювання якості природної води 70.81.05 
Контролювання якості стічних вод 70.81.07 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Методи очищення стічних вод 70.25.17 
Мінеральні води 65.51.33 
Мінеральні, термальні води і розсоли 38.61.19 
Нормування. Стандарти щодо охорони вод 87.19.37 
Одержання важкої води 58.29.17 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
Осади і відходи стічних вод 70.25.91 
Очищення води електролізом та електрофлотацією 61.13.25.37 
Очищення і утилізація змішаних стічних вод 70.25.12 
Очищення і утилізація комунальних стічних вод 70.25.10 
Очищення і утилізація промислових стічних вод 70.25.09 
Очищення і утилізація сільськогосподарських стічних вод 70.25.11 
Очищення стічних вод 53.01.94.19 
Очищення шахтних і кар'єрних вод 52.13.31.07 
Підземні води 70.27.05.25 
Право власності на води 10.59.21 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
Прісна вода. Поверхневі води 70.27.05.23 
Проблеми евтрофікації і самоочищення вод 87.19.21 
Регулювання постачання водою парових котлів 55.36.81.31 
Ресурси підземних вод 38.61.31 
Речовини, що забруднюють воду 87.15.09.05 
Розведення риби в морській воді 69.25.51 
Розведення риби в прісній воді 69.25.49 
Розведення риби в солонуватій воді 69.25.53 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
Санітарна охорона води 76.01.94.07 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Споруди для забору підземних вод 38.61.23 
Споруди для очищення стічних вод 70.17.39 
Спуск і установлення суден на воду 55.45.13.25 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Стічна вода 87.15.09.27 
Стічні води, їхнє очищення і використання 70.25 
Стрибки у воду 77.29.39 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Термічний і льодовий режим вод суші 37.27.23 
Технології очищення стічних вод 70.27.13.11 
Туалетна вода. Домішки для ванн 61.47.35.05 
Управління водами 10.59.31 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
Фізичні властивості вод суші. Гідрохімія 37.27.27 
Штучне поповнення запасів підземних вод 70.94.23 
Якість води 70.27 
Якість води для зрошення 70.27.16 
Якість питної води 70.27.15 
Якість підземних вод 70.27.19 
Якість поверхневих вод 70.27.17 
Якість стічних вод 70.27.21 
ВОДЕНЬ 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Метан, водень та інші гази як сировина 62.09.29 
Одержання водню 62.35.29.05 
Пластмаси на основі сполук, що містять лише вуглець, водень і кисень 61.61.05 
Фтористий водень. Фтористоводнева кислота 61.31.39.31 
ВОДНЕВИЙ 
Воднева енергетика 44.31.39 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
ВОДНИЙ 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи у водному господарстві 70.85.29 
Автоматика і телемеханіка на водному транспорті 73.34.85 
Безпека на водному транспорті 73.34.17 
Використання водних ресурсів галузями економіки 70.94.15 
Випробування, вимірювання, контролювання у водному господарстві 70.81 
Відповідальність за порушення водного законодавства 10.59.65 
Водна мікробіологія 34.27.24 
Водне господарство 70 
Водне поло 77.29.16 
Водне право 10.59 
Водне право окремих країн 10.59.91 
Водне транспортування лісу. Сплавляння лісу 66.17.17 
Водний баланс 70.94.05 
Водний баланс. Перемішування 37.25.17 
Водний кадастр 70.94.07 
Водний режим рослин 34.31.23 
Водний транспорт 73.34 
Водні автомобілі 55.43.33.37 
Водні види транспорту. Плавучі засоби 73.34.09 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Водні ресурси 23.04.08 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Гігієна на водному транспорті 76.33.41.11 
Гідрологічні питання водного господарства 37.27.51 
Динаміка водного режиму на територіях, що пілягають меліорації 70.03.21 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
Екологія водних об'єктів 70.03.07 
Економіка водного господарства 06.71.59 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Електроліз водних розчинів 53.03.15.15 
Елементи водного балансу 37.27.03 
Загальні питання водного господарства 70.01 
Засоби подолання водних перешкод 78.25.11.13 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Зв'язок і сигналізація на водному транспорті 73.34.86 
Історія водного господарства. Персоналія 70.01.09 
Класифікація водних ресурсів 70.27.05 
Комплексне використання водних ресурсів. Вплив зрошування і осушування надовкілля 70.94 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Корозія і захист від корозії на водному транспорті 73.34.97 
Маловідходна і безвідходна технологія у водному господарстві 87.53.22 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Механізація і автоматизація у водному господарстві 70.85 
Морські і внутрішні водні шляхи 73.34.11 
Наукові основи водного господарства 70.03 
Обчислювальна техніка у водному господарстві 70.85.31 
Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії 87.21.05 
Покриття на водній основі 81.33.35.05 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правові питання водного транспорту 73.34.80 
Промисел водних молюсків 69.09.19 
Розрахунки і прогнози водного режиму 37.27.21 
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти 87.15.04.11 
Статистика водного господарства 87.01.73.17 
Телемеханіка, зв'язок і сигналізація у водному господарстві 70.85.86 
Технологія перероблення сировини водного походження 69.51 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
Центри водного транспорту. Порти. Гавані 67.29.63.17 
ВОДНО-БОЛОТЯНИЙ 
Водно-болотяні угіддя міжнародного значення 87.27.23 
ВОДНО-ЗЕМЕЛЬНИЙ 
Природоохоронні аспекти водно-земельної меліорації 87.21.07 
ВОДНО-ЛИЖНИЙ 
Водно-лижний спорт 77.29.18 
ВОДНО-МОТОРНИЙ 
Водно-моторний спорт 77.29.17 
ВОДНО-СОЛЬОВИЙ 
Зневоднення і сушіння. Пиловловлення. Водно-шламове господарство 52.45.25 
Регулювання водно-сольового режиму ґрунтів 70.03.15 
ВОДО- 
Водо- і газоочищення 53.37.13.25 
ВОДОВІД 
Магістральні водоводи 70.19.19 
ВОДОВІДЛИВ 
Рудниковий водовідлив 52.13.31.05 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
ВОДОВІДОКРЕМЛЮВАЧ 
Ректифікатори. Газовідокремлювачі. Водовідокремлювачі 81.31.11.23 
ВОДОГОСПОДАРСЬКИЙ 
Берегозахисні споруди водогосподарських систем 70.17.43 
Водогосподарське будівництво. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди 70.17 
Водогосподарські системи 70.94.03 
Водозабірні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.35 
Водоймища водогосподарські та меліоративні 70.17.31 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Водоскидні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.34 
Греблі водогосподарські та меліоративні 70.17.29 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Помпувальні станції водогосподарських і меліоративних систем 70.17.53 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Техніко-економічне обґрунтування водогосподарського будівництва 70.17.03 
Устатковування гідротехнічних споруд водогосподарських систем 70.17.49 
ВОДОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
ВОДОЗАБІР 
Добування води для обводнювання і водопостачання. Водозабір 70.19.15 
ВОДОЗАБІРНИЙ 
Водозабірні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.35 
ВОДОЗНИЖЕННЯ 
Осушення і водозниження 38.61.25 
ВОДОЙМА 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Меліорація в природних і штучних водоймах 69.25.07 
Морфологія природних і штучних водойм 70.03.05 
Продуктивність у природних і штучних водоймах 69.25.19 
Стан запасів і промисел у внутрішніх водоймах 69.09.11 
ВОДОЙМИЩЕ 
Водоймища водогосподарські та меліоративні 70.17.31 
Озера. Ставки. Водоймища 70.27.05.17 
Проточні та застійні водоймища 70.21.09.05 
Штучні водоймища, канали, колектори 70.21.09.07 
ВОДОКОРИСТУВАННЯ 
Державне регулювання водокористуванням 10.59.51 
Оборотне водокористування 70.94.17 
Право водокористування 10.59.41 
ВОДОЛАЗНИЙ 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
ВОДОНОСНИЙ 
Ґрунтові води. Водоносні шари (горизонти) 70.27.05.05 
ВОДООБЛІК 
Водооблік 70.81.15 
ВОДОПІДГОТУВАННЯ 
Водопідготування та оброблення води 70.27.13 
Споруди для водопідготування 70.17.37 
ВОДОПОМ'ЯКШУВАЛЬНИЙ 
Мийні водопом'якшувальні засоби 61.71.31 
ВОДОПОСТАЧАННЯ 
Водопостачання 75.31.19 
Джерела обводнювання і водопостачання 70.19.11 
Добування води для обводнювання і водопостачання. Водозабір 70.19.15 
Енергопостачання і водопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.29 
Енергопостачання і водопостачання металургійних підприємств 53.01.84.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання 62.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання в сільському господарстві 68.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання гірничодобувних підприємств 52.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів 70.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів на розглянутій території 23.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств 47.01.84; 49.01.84; 50.01.84; 53.01.84; 55.01.84; 58.01.84; 59.01.84; 61.01.84; 64.01.84; 65.01.84; 66.01.84; 69.01.84; 73.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Механізація і автоматизація водопостачання 70.85.37 
Обводнювання і водопостачання 70.19 
Системи водопостачання 67.53.19 
Системи водопостачання міст. Розподільники 55.55.41.29 
Системи водопостачання на суднах 55.45.33.35 
Системи обводнювання і водопостачання, їхні елементи 70.19.17 
Системи оборотного водопостачання 70.25.18.05 
Системи опалення і гарячого водопостачання 67.53.23 
Установки і пристрої для опалення і гарячого водопостачання 55.55.37.31 
Устаткування для водопостачання і каналізації 55.55.41 
ВОДОПРИЙМАЧ 
Регулювання водоприймачів осушувальних систем 70.23.37 
ВОДОПРОВІДНИЙ 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Водопровідні станції 70.19.20 
ВОДОПРОПУСКНИЙ 
Водопропускні споруди 70.27.13.05 
ВОДОРОЗЧИННИЙ 
Вітаміноподібні водорозчинні вітаміни 31.23.23.15 
Водорозчинні вітаміни 31.23.23.13 
ВОДОСКИДНИЙ 
Водоскидні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.34 
ВОДОСТРУМИННИЙ 
Водоструминне оброблення 55.20.15.21 
ВОЄННИЙ 
Аеродинаміка у воєнній справі 78.21.45 
АСУ у воєнній справі 78.25.35 
Військові навчання воєнних блоків 78.27.01.11 
Воєнна безпека держави 78.17.75 
Воєнна економіка 78.75 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Воєнна історія 78.09 
Воєнна історія СРСР 78.09.19 
Воєнна історія України 78.09.18 
Воєнна історія нового часу 78.09.09 
Воєнна історія окремих закордонних країн 78.09.21 
Воєнна історія після АеГҐ року 78.09.17 
Воєнна історія середніх віків 78.09.07 
Воєнна історія стародавнього світу 78.09.05 
Воєнна наука 78.19 
Воєнна організація держави 78.17.75.05 
Воєнна політика і воєнна доктрина України 78.17.39 
Воєнна політика і воєнні доктрини НАТО 78.17.59 
Воєнна політика і воєнні доктрини окремих держав 78.17.54 
Воєнна політика. Воєнні доктрини 78.17 
Воєнна промисловість 78.75.33 
Воєнна промисловість інших країн 78.75.33.05 
Військовий потенціал 78.17.75.07 
Воєнні конфлікти 78.03.09 
Географія театрів воєнних дій і напрямів 39.17.15 
Загальні основи (загальна теорія) воєнної науки 78.19.01 
Загальні питання воєнної справи 78.01 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Збройні сили воєнних блоків 78.27.60 
Інвестиційна, інноваційна діяльність у воєнній сфері 78.75.05 
Капітальне будівництво у воєнній економіці 78.75.37 
Категорії і методи воєнної науки 78.19.01.05 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Людські резерви у воєнній економіці 78.75.29 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Моделювання воєнних (бойових) дій 78.19.13.13 
Новітня воєнна історія АеАЕ - АеВе рр. 78.09.13 
Оптичні прилади у воєнній справі 78.25.32 
Планування воєнної економіки 78.75.49 
Політика і доктрини воєнних блоків 78.17.64 
Природні ресурси у воєнній економіці 78.75.31 
Теорія воєнного будівництва 78.19.05 
Теорія воєнного мистецтва 78.19.03 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Теорія воєнної стратегії 78.19.03.03 
Транспорт і зв'язок у воєнній економіці 78.75.39 
ВОЄННО-ЕКОЛОГІЧНИЙ 
Воєнно-екологічний аудит 78.01.94.09 
Воєнно-екологічний менеджмент 78.01.94.07 
ВОЄННО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
Воєнно-економічна безпека 78.75.03 
Воєнно-економічні зв'язки. Воєнно-технічне співробітництво 78.75.45 
ВОЄННО-ІСТОРИЧНИЙ 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Методологія воєнно-історичної науки 78.09.02 
ВОЄННО-ПОЛІТИЧНИЙ 
Воєнно-політичний стан в окремих країнах і регіонах світу 78.17.05 
ВОЄННО-ПОЛЬОВИЙ 
Воєнно-польова хірургія 76.35.31.11 
Хірургія воєнно-польова 76.29.39.21 
ВОЄННО-ТЕХНІЧНИЙ 
Воєнно-економічні зв'язки. Воєнно-технічне співробітництво 78.75.45 
ВОІВ 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
ВОКАЛЬНО-ХОРОВИЙ 
Окремі виконання вокально-хорової музики 18.41.51.11 
ВОКЗАЛ 
Залізничні станції і вузли. Вокзали 73.29.21 
ВОЛЕЙБОЛ 
Волейбол 77.29.19 
ВОЛОГІСТЬ 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
ВОЛОГО-ТЕПЛОВИЙ 
Волого-теплове оброблення і оброблення швейних виробів 64.33.23 
Волого-теплове оброблення напівфабрикатів і готових трикотажних виробів 64.31.25.21 
Пристрої для волого-теплового оброблення повітря 55.55.43.37 
Устаткування для волого-теплового оброблення 55.59.35.33 
ВОЛОКНИСТИЙ 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Волокнисті матеріали з поліаміду. Найлон 61.67.31.11 
Волокнисті матеріали з поліетилену 61.67.33.07 
Волокнисті матеріали з поліефірів 61.67.31.07 
Волокнисті матеріали з поліконденсатів 61.67.31.05 
Волокнисті матеріали з поліолефіну 61.67.33.05 
Волокнисті матеріали з поліпропілену 61.67.33.11 
Інше устаткування для готування волокнистої маси 66.45.51.21 
Первинне оброблення волокнистих матеріалів 64.29.15 
Рослинні волокнисті матеріали 81.09.09.07 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Устаткування для первинного оброблення волокнистих матеріалів 55.59.29.29 
ВОЛОКНО 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
Вироби на основі скляного волокна 67.09.37.05 
Виробництво штучних і синтетичних волокон та ниток 64.29.09.13 
Волокна тваринного походження 81.09.09.09 
Вуглецеві волокна 61.67.33 
Керамічні волокна 53.07.11.27 
Матеріали, армовані волокнами 55.09.43.17 
Методи випробувань і властивості волокон і ниток 61.67.81 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві волокон і ниток 61.67.09 
Синтетичні волокна і нитки 61.67.31 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Теорія спікання порошків, волокон і формувань 53.39.03.15 
Теорія формування порошків і волокон 53.39.03.13 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Хімічні волокна з інших видів сировини 61.67.99 
Штучні волокна 61.67.29 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
Штучні волокна з целюлози або інших полісахаридів 61.67.29.05 
ВОЛОКОННИЙ 
Волоконнооптичні системи. Прилади на основі волоконної оптики 47.35.41 
ВОЛОКОННООПТИЧНИЙ 
Волоконнооптичні системи передавання інформації 90.27.37.35 
Волоконнооптичні системи. Прилади на основі волоконної оптики 47.35.41 
ВОЛОС 
Догляд за волоссям 76.29.58.07 
Засоби догляду за волоссям 61.47.35.17 
Устаткування для сушіння волосся в перукарнях 55.55.51.33 
ВОЛОЧИЛЬНИЙ 
Волочильне і металеве метизне виробництво 53.45 
ВОЛОЧІННЯ 
Заготовка для волочіння 53.45.31.13 
Стани для волочіння чорних і кольорових металів 55.35.45 
Теорія волочіння 53.45.03 
ВОЛЬОВИЙ 
Воля і вольові дії 15.21.41.21 
ВОЛЬФРАМ 
Виробництво вольфраму 53.37.91.35 
ВОЛЬФРАМО-МОЛІБДЕНОВИЙ 
Розроблення родовищ молібденових і вольфрамо-молібденових руд 52.31.45 
ВОЛЬФРАМОВИЙ 
Розроблення родовищ вольфрамових руд 52.31.43 
ВОЛЯ 
Воля і вольові дії 15.21.41.21 
ВООЗ 
Карантинні захворювання в країнах-членах ВООЗ 39.25.27 
ВОРОГ 
Хвороби, вороги, паразити і конкуренти гідробіонтів 69.09.41 
ВОРСОВИЙ 
Виробництво штучного хутра і ворсових матеріалів 64.29.37 
ВПК 
Опис підприємств ОПК (ВПК) 78.75.33.09 
ВПРАВА 
Біомеханіка фізичних вправ 77.05.07 
Вправи за системою йогів 76.29.61.19 
ВПРОВАДЖЕННЯ 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження нормативно-технічних документів 84.15.23 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
Контроль за впровадженням та використанням стандартів 84.13.51 
ВПУСК 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
ВР 
Вибухові речовини (ВР) 52.13.21.15 
ВРЕГУЛЮВАННЯ 
Процедура врегулювання спорів 72.27.33 
ВРОЖАЙ 
Врожай. Збирання сільськогосподарських культур 68.29.23 
Машини для збирання, обмолоту врожаю 55.57.37 
ВСЕСВІТ 
Життя у Всесвіті 89.35.25 
Фізика Всесвіту 41.29.17 
ВСЕСВІТНІЙ 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
Всесвітня історія соціології 04.91.09 
Всесвітня історія філософії 02.91.09 
Документи Всесвітньої організації охорони здоров'я 76.01.17.05 
Історія всесвітньої літератури 17.09.09 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
ВСТАНОВЛЮВАЛЬНИЙ 
Встановлювальні ізолятори 45.49.35 
З'єднувальні деталі та встановлювальні вироби 47.59.41 
ВСТУП 
Вступ до аналізу і деякі спеціальні питання аналізу 27.23.15 
Загальні питання. Вступ в економічну кібернетику 06.35.21.01 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
ВТОРИННИЙ 
Використання вторинних матеріальних ресурсів 65.29.91; 65.31.91; 65.33.91; 65.35.91; 65.37.91; 65.39.91; 65.41.91; 65.43.91; 65.45.91; 65.47.91; 65.49.91; 65.51.91; 65.53.91; 65.55.91; 65.57.91; 65.59.91; 65.61.91; 65.63.91; 65.65.91 
Використання вторинної полімерної сировини 81.91.51.11 
Використання вторинної текстильної сировини 81.91.51.05 
Використання вторинної шкіряної сировини 81.91.51.15 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Відходи виробництва і їхнє перероблення. Вторинна сировина. 71.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Вторинна сировина 81.91 
Вторинні енергоресурси 44.09.35 
Вторинні матеріальні ресурси в легкій промисловості 81.91.09.05 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Вторинні матеріальні ресурси в харчовій промисловості 81.91.09.13 
Вторинні матеріальні ресурси кольорової металургії 81.91.09.19 
Вторинні матеріальні ресурси у вугільній промисловості 81.91.09.15 
Вторинні матеріальні ресурси хімічних виробництв 81.91.09.17 
Вторинні матеріальні ресурси чорної металургії 81.91.09.21 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Інші питання перероблення вторинної сировини кольорових металів 53.37.91.41 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Напрями використання вторинної сировини 81.91.51 
Одержання вторинних метаболітів 62.33.29.07 
Охорона довкілля в процесі перероблення вторинної сировини 81.91.94 
Ресурси, рівень використання і заготівля вторинної сировини 81.91.09 
Технологічне для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
ВТРАТА 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Боротьба з втратами води в зрошувальних системах 70.21.37 
Втрата працездатності та її відшкодування 86.31.03 
Втрати води і боротьба з ними 70.94.19 
ВТУЛКА 
Гільзи, капсульні втулки 78.25.07.31 
ВУГІЛЛЯ 
Активоване вугілля 61.61.49.07 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
Деревне вугілля 66.19.91.19 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Печі для коксування вугілля 61.53.17.07 
Підготування вугілля для коксування 61.53.17.05 
Розроблення родовищ вугілля 52.35.29 
Розроблення родовищ вугілля і горючих сланців 52.35 
Техніка і технологія розроблення вугілля 52.35.29.05 
Устаткування для попередження раптових викидів вугілля і газу 55.33.43.41 
ВУГІЛЬНИЙ 
Вторинні матеріальні ресурси у вугільній промисловості 81.91.09.15 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
ВУГЛЕВОД 
Вуглеводи 31.21.21.23 
Вуглеводи і споріднені сполуки 31.23.15 
ВУГЛЕВОДЕНЬ 
Вуглеводні 31.21.21.05 
Вуглеводні нафти як сировина 62.09.33 
Галоїдопохідні вуглеводнів 31.21.21.07 
ВУГЛЕКИСЛИЙ 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
ВУГЛЕЦЕВИЙ 
Вуглецеві вогнетриви 53.07.11.19 
Вуглецеві волокна 61.67.33 
Вуглецеві матеріали 55.09.35.29 
Вуглецеві сталі 81.29.09.07 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей кріогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Керамічні, вуглецеві матеріали і скло 55.09.35 
Процеси, що змінюють структуру вуглецевого каркасу 61.51.17.11 
ВУГЛЕЦЬ 
Вогнетриви з вуглецю, карбідів 61.35.35.23 
Пластмаси на основі сполук, що містять лише вуглець, водень і кисень 61.61.05 
ВУГЛИСТИЙ 
Розроблення родовищ інших вуглистих корисних копалин 52.35.35 
ВУЗ 
Медичні вузи. Організація роботи 76.75.33.17 
ВУЗЛИКОВИЙ 
Вузликовий періартеріїт 76.29.32.15 
ВУЗОЛ 
Аналогові елементи, вузли і пристрої 50.09.35 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Вузли зв'язку 49.33.33 
Вузли і деталі верстатів 55.29.33.57 
Вузли одноколійних машин 55.43.39.45 
Вузли та елементи конструкцій вагонів 55.41.37.33 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Вузли, агрегати та устаткування автомобілів 55.43.41 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Вузли, деталі та елементи радіоелектронної апаратури 47.59 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
Друковані плати. Друковані вузли 47.59.49 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Залізничні станції і вузли. Вокзали 73.29.21 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Конструкції агрегатів і вузлів літака 55.47.29.31 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Мережі і вузли зв'язку 49.33 
Методи випробування автомобілів і їхніх вузлів та деталей 55.43.81.15 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Міцність і тривкість вузлів і деталей машин 55.03.03 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Одноколійні машини та їхні вузли 55.43.39 
Окремі вузли і деталі сільськогосподарських машин 55.57.99.29 
Організація роботи транспортних вузлів 73.47.23 
Основні вузли ядерних реакторів і реакторних установок 58.33.28 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
Приводи, вузли і деталі деревообробних верстатів 66.29.29.37 
Розрахунок агрегатів і вузлів літальних апаратів 55.47.05.31 
Системи, вузли і агрегати двигунів 55.42.27 
Телеграфні станції і вузли 49.35.33 
Телефонні станції і вузли 49.39.31 
Територіально-промислові комплекси. Промислові вузли і центри 06.61.43 
Технологія виробництва деталей і вузлів машин 55.03.17; 55.13.17 
Технологія для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.15 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.25 
Центри наземного транспорту. Залізничні вузли 67.29.63.05 
ВУЛИЦЯ 
Підмітально-прибиральні, поливальні машини для доріг і вулиць 55.55.31.29 
Торговельні вулиці, квартали 71.31.11.37 
ВУЛИЧНИЙ 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, на замовлення, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
ВУЛКАНІЗАТОР 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
ВУЛКАНІЗМ 
Петрографія океанічних порід і підводний вулканізм 38.37.27 
ВУЛКАНІЗОВАНИЙ 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Похідні натурального каучуку за винятком вулканізованого 61.57.29.11 
ВУЛКАНОЛОГІЯ 
Вулканологія 38.37.25 
ВУШНИЙ 
Вушні хвороби 76.29.54.13 
УЧЕНИЙ 
Учений і суспільство 12.21.61 
Наука і моральність. Етика вченого 12.21.45 
Правовий, матеріальний і побутовий стан учених 12.79.61 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
ВЧЕННЯ 
Атомно-молекулярне вчення 31.17.15.05 
Учення про війну та армію 78.03 
Учення про злочин. Види протиправних дій 10.77.21 
Учення про колізію законів 10.89.22 
Учення про покарання 10.77.31 
Еволюційне вчення 34.03.17 
Загальна історія політичного і правового учення 10.11.09 
Історія політичних учень 11.09 
Історія політичного і правового учення 10.11 
Історія політичних і правових учень окремих країн 10.11.91 
ГАВАНЬ 
Центри водного транспорту. Порти. Гавані 67.29.63.17 
ГАЗ 
Видобуток і оброблення газу 52.47.33.05 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Використання компонентів газу 61.51.21.11 
Використання нафтового газу 52.47.31 
Відокремлення природного газу від сирої нафти 61.51.13.07 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Відхідні гази 87.15.04.17 
Відходи відпрацьованного газу 87.53.13.81 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Гази 29.17.15 
Гази і газові суміші 47.09.49 
Гази. Кінетична теорія газів 31.15.21.05 
Гази. Рідини. Аморфні тіла 31.15.21 
Газогенерувальна піротехніка. Бойові гази 61.43.37.17 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Геологія родовищ нафти, газу і конденсатів 38.53 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
Забруднення відпрацьованими газами автомобілів 87.15.08.21 
Зберігання газу 52.47.33.09 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
Метали та сплави, стійкі до гарячих газів і випробувань 81.33.07.15 
Метан, водень та інші гази як сировина 62.09.29 
Методи аналізу нафти, нафтопродуктів і газів 61.51.81 
Методи визначення адсорбції газів і пари 31.15.35.07 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Механіка біологічних рідин і газів 34.53.41 
Механіка рідин і газів стосовно металургійної теплотехніки 53.07.03.05 
Механіка рідини і газу 30.17 
Одержання і перероблення газів. Крекінг та риформінг газів 61.51.15.05 
Очищення відпрацьованих газів у металургії 53.01.94.17 
Підготування газів для перероблення 61.51.21.05 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
Походження нафти і природного газу 38.53.15 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Промислове розвідування нафти і газу 52.47.20.05 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
Ресурси нафти, газу і конденсату 52.47.01.13 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Родовища нафти, газу і конденсату 38.53.21 
Розділення газів на компоненти 61.51.21.07 
Розріджений газ і молекулярна газова динаміка 30.51.15 
Розріджені гази. Фізика вакууму 29.17.15.09 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
Рудничний газ 52.13.37.07 
Рух рідин і газів у пористих середовищах 30.51.31 
Системи видалення димових газів 53.07.05.29 
Системи з використанням скрапленого газу, балони газові 55.55.39.33 
Склад і властивості нафти, газу і конденсату 52.47.01.11 
Склад, властивості, класифікація нафти і газу 61.51.03 
Технічні гази 61.31.49 
Технологія перероблення нафти і газу 61.51 
Технологія перероблення природних і нафтових газів 61.51.21 
Транспортування газу 52.47.33.07 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
Устаткування для попередження раптових викидів вугілля і газу 55.33.43.41 
Фізика газів і рідин. Термодинаміка і статистична фізика 29.17 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
ГАЗЕТА 
Газети 60.29.29.07 
Робота редакцій та видавництв газет і журналів 19.51.31.03 
ГАЗЕТНИЙ 
Газетний папір 60.29.14.05 
ГАЗИФІКАЦІЯ 
Газифікація 61.53.19 
Газифікація корисних копалин 52.13.19.13 
Основні особливості процесу газифікації 61.53.19.05 
Основні характеристики процесів газифікації твердих горючих копалин 61.53.19.07 
Очищення продуктів газифікації 61.53.19.11 
ГАЗО-НАФТОВИЙ 
Корозія газо-нафтового устаткування 52.47.97 
ГАЗО-РІДИННИЙ 
Газорідинна хроматографія 31.15.35.09 
ГАЗОВИЙ 
Буріння і закінчування нафтових і газових свердловин 52.47.15 
Гази і газові суміші 47.09.49 
Газова динаміка 30.17.33 
Газова корозія 81.33.05 
Газове господарство 75.31.27 
Газове зварювання і різання (автогенне зварювання) 81.35.25 
Газове зварювання плавленням. Ацетилен-кисневе зварювання 81.35.25.05 
Газовий розряд 29.27.43 
Газові та вакуумні конденсатори 45.35.37 
Газові та газорідинні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.35 
Дослідження нафтових і газових пластів і сверлловин 52.47.17 
Експлуатація і ремонт нафтових і газових свердловин 52.47.25 
Зв'язок і диспетчеризація на нафтових і газових підприємствах 52.47.85.05 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
Пальники газові 55.55.39.31 
Перероблення сирого бензолу і газових бензинів 61.53.99.05 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
Розріджений газ і молекулярна газова динаміка 30.51.15 
Розроблення газових і газоконденсатних родовищ 52.47.20.11 
Розроблення нафтових і газових родовищ 52.47 
Розроблення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ 52.47.19 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
Системи з використанням скрапленого газу, балони газові 55.55.39.33 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Теоретичні питання буріння нафтових і газових свердловин 52.47.15.03 
Устаткування для експлуатації нафтових і газових свердловин 55.39.29.35 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
ГАЗОВІДДАЧА 
Підвищення нафто- і газовіддачі 52.47.27.05 
ГАЗОВІДОКРЕМЛЮВАЧ 
Ректифікатори. Газовідокремлювачі. Водовідокремлювачі 81.31.11.23 
ГАЗОВІЙ 
Автоматизація і механізація в нафтовій і газовій промисловості 52.47.85 
Автоматичні прилади газового захисту 55.33.43.37 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
Вплив різних факторів на газову корозію 81.33.05.07 
Вплив складу газового середовища 81.33.05.05 
Математичні моделі газової динаміки 27.35.17 
Осаджування металів з газової фази 53.03.17.25 
Особливі випадки газової корозії металів 81.33.05.11 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
ГАЗОГЕНЕРУВАЛЬНИЙ 
Газогенерувальна піротехніка. Бойові гази 61.43.37.17 
ГАЗОГІДРОДИНАМІКА 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
ГАЗОДИНАМІЧНИЙ 
Газо- і гідродинамічні процеси в ДВЗ 55.42.03.35 
ГАЗОКОНДЕНСАТНИЙ 
Розроблення газових і газоконденсатних родовищ 52.47.20.11 
Розроблення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ 52.47.19 
ГАЗОКОНДЕНСАТНОНАФТОВИЙ 
Розроблення газонафтових і газоконденсатнонафтових родовищ 52.47.20.13 
ГАЗОЛІН 
Одержання та перероблення газолінів 61.51.15.07 
ГАЗОНАГРІВАЧ 
Повітро- і газонагрівачі 53.07.05.25 
ГАЗОНАФТОВИЙ 
Розроблення газонафтових і газоконденсатнонафтових родовищ 52.47.20.13 
ГАЗООБМІН 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
ГАЗООЧИСНИЙ 
Газоочисні прилади і системи 67.53.35 
ГАЗООЧИЩЕННЯ 
Водо- і газоочищення 53.37.13.25 
ГАЗОПРОВІДНИЙ 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
ГАЗОПОДІБНИЙ 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Газоподібні компоненти сирої нафти 61.51.03.07 
Горіння газоподібних речовин 81.92.29.11 
Одержання газоподібного палива 62.35.29 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
ГАЗОПОЛУМЕНЕВИЙ 
Устаткування для газополуменевого оброблення металів і сплавів 55.69.29 
ГАЗОПОСТАЧАННЯ 
Системи газопостачання 67.53.27 
Системи газопостачання, газопроводи, арматура 55.55.39.29 
Устаткування для газопостачання 55.55.39 
ГАЗОПРЕСОВИЙ 
Газопресове зварювання. Ацетилен-кисневе газопресове зварювання 81.35.25.07 
ГАЗОПРОВІД 
Системи газопостачання, газопроводи, арматура 55.55.39.29 
ГАЗОРІДИННИЙ 
Газові та газорідинні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.35 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
ГАЗОРОЗПОДІЛ 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
ГАЗОРОЗРЯДНИЙ 
Газорозрядні прилади і пристрої 47.29.33 
Електровакуумні і газорозрядні прилади і пристрої 47.29 
Проектування і конструювання електровакуумних і газорозрядних приладів 47.14.05 
Теоретичні основи електровакуумних і газорозрядних приладів 47.03.03 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
ГАЗОСХОВИЩЕ 
Нафтосховища і резервуарні парки. Газосховища 73.39.39 
ГАЗОТУРБІННИЙ 
Авіаційні газотурбінні двигуни 55.42.47.37 
Газотурбінні локомотиви і турбопотяги 55.41.33 
Газотурбінні суднові установки 55.45.29.35 
Газотурбінні установки (ГТУ) 55.37.29.17 
Паротурбінні і газотурбінні установки 55.37.29 
ГАЗУВАТИЙ 
Викиди газуватих забруднювальних речовин 87.15.04.25 
ГАЛАКТИКА 
Будова й еволюція Галактики 41.27.25 
Галактики. Квазари 41.27.29 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Групи і скупчення галактик. Надскупчення галактик. Метагалактика 41.27.35 
Дослідження зірок і галактик 89.51.17 
ГАЛЕРЕЯ 
Галереї живопису 18.31.31.05 
Галереї, виставки, проекти, музеї фотографій 18.31.61.05 
ГАЛІЙ 
Сполуки галію, індію, талію 31.17.15.13 
ГАЛОГЕН 
Сполуки кремнію, що містять галогени 61.31.47.17 
Сполуки триоксиду сірки з галогенами та азотом 61.31.29.21 
Сполуки фосфору, що містять галогени 61.31.41.19 
ГАЛОГЕНІЗАЦІЯ 
Галогенізація 53.03.13.27 
ГАЛОГЕННИЙ 
Галогенні сполуки сірки 61.31.29.07 
ГАЛОГЕНОСРІБНИЙ 
Галогеносрібні матеріали для кольорової фотографії 61.41.31 
Галогеносрібні матеріали для чорно-білої фотографії 61.41.29 
ГАЛОЇДОЗАМІЩЕННЯ 
Галоїдозаміщені кислоти 31.21.21.17 
ГАЛОЇДОПОХІДНИЙ 
Галоїдопохідні вуглеводнів 31.21.21.07 
ГАЛТУВАННЯ 
Апарати для галтування ювелірного каміння 80.33.13.19 
Галтування ювелірного каменю 80.33.31.11 
ГАЛУЗЕВИЙ 
Галузева структура економіки 06.71 
Галузеве управління 82.13.31 
Галузеві автоматизовані системи керування 50.49.31 
Галузеві статистики 83.31 
Галузеві та відомчі органи інформації 20.15.09 
Галузеві та регіональні системи і служби із стандартизації 84.13.19 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
ГАЛУЗЬ 
(Організація і структура галузей економіки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.03 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Використання водних ресурсів галузями економіки 70.94.15 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Економіка невиробничої сфери. Неприбуткові галузі економіки в цілому 06.71.33 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Електропостачання галузей народного господарства 44.29.39 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Застосування авіації та авіаційної техніки в різних галузях 73.37.63 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Застосування роботів і маніпуляторів в інших галузях 55.30.51.43 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Інвестиції в галузі охорони довкілля 87.01.75.23 
Інформаційна діяльність у галузі культури 13.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі літературознавства 17.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі масової комунікації 19.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі мовознавства 16.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі наукознавства 12.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Інформаційна діяльність угалузі психології 15.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі соціології 04.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі статистики 83.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі фізики 29.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі філософії 02.01.29 
Інші галузі економіки 80 
Інші галузі машинобудування 55.69 
Інші галузі медицини і охорони здоров'я 76.35 
Інші галузі тваринництва 68.39.99 
Історія розвитку галузі. Персоналія 80.33.01.11 
Історія спеціалізованих галузей педагогіки 14.09.43 
Кадри в галузі права і юридичних наук 10.01.79 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Керівництво і управління в галузі мистецтва 18.15.53 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Маловідходна і безвідходна технологія в інших галузях господарства 87.53.24 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Матеріально-технічне постачання галузей економіки 81.88.51 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Міжнародна діяльність у галуіз стандартизації 55.01.37.17 
Міжнародне авторське право в галузі мистецтва 18.17.59 
Міжнародне право в галузі культури 13.17.59 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліографії 13.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 13.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Міжнародне співробітництво в галузі геофізики 37.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі демографії 05.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі естради 18.55.17 
Міжнародне співробітництво в галузі інформації 12.81.65 
Міжнародне співробітництво в галузі історичних наук 03.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культури 13.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Міжнародне співробітництво в галузі літературознавства 17.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мистецтва 18.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мовознавства 16.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музейної справи 13.51.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музики 18.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі образотворчого мистецтва 18.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі права 10.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі психології 15.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі соціології 04.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі суспільних наук 00.17 
Міжнародне співробітництво в галузі театру 18.45.17 
Міжнародне співробітництво в галузі філософії 02.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі хореографічного мистецтва 18.49.17 
Міжнародне співробітництво в галузі цирку 18.51.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Міжнародні премії в галузі мистецтва 18.17.67 
Міжнародні товариства, об'єднання в галузі мистецтва 18.17.57 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
Організація і управління в галузі архівної справи 13.71.15 
Організація і управління в галузі бібліографії 13.41.15 
Організація і управління в галузі бібліотечної справи 13.31.15 
Організація і управління в галузі естради 18.55.15 
Організація і управління в галузі культури 13.15 
Організація і управління в галузі мистецтва 18.15 
Організація і управління в галузі музейної справи 13.51.11.15 
Організація і управління в галузі музичної культури 18.41.15 
Організація і управління в галузі образотворчого мистецтва 18.31.15 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Організація і управління в галузі театру 18.45.15 
Організація і управління в галузі хореографічного мистецтва 18.49.15 
Організація і управління в галузі цирку 18.51.15 
Організація науки. Політика в галузі науки 12.41 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі статистики 83.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі культури 13.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі літературознавства 17.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі мистецтва 18.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі психології 15.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі філософії 02.01.21 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Планування і прогнозування в галузі мистецтва 18.15.55 
Пожежна безпека в різних галузях промисловості 81.92.37 
Постанови в галузі зовнішньої торгівлі 72.01.01 
Правове регулювання окремих галузей економіки 10.23.51 
Правові відносини в галузі мистецтва 18.55.59 
Правові питання ювелірної галузі 80.33.01.80 
Роль окремих галузей знання в розв'язанні проблем довкілля і використання природних ресурсів 87.03.07 
Сертифікація в галузі охорони праці 86.01.38 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
Спеціалізовані галузі педагогіки. Виправно-трудова педагогіка 14.43 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Стандартизація в галузі охорони праці 86.01.37 
Стандартизація в галузі статистики 83.01.37 
Стандартизація в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.37 
Статистика в галузі культури 13.01.73 
Статистика в галузі мистецтва 18.01.73 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Стратифікація знань предметної галузі 28.29.67.15 
Структурування полів знань предметних галузей 28.29.67.11 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Технічне регулювання в галузі охорони праці 86.19.19 
Технологія в галузі екології 87.53.25 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Управління в галузі адміністративно-політичної діяльності держави 10.17.51 
Управління і організація в галузі соціального забезпечення 10.67.21 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
ГАЛУН 
Розроблення родовищ калієвих солей і галунів 52.41.39 
ГАЛЬВАНІЧНИЙ 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
Гальванічні установки для ювелірного виробництва 80.33.13.07 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
Концентраційні та гальванічні місткості 53.03.07.15 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Термодинаміка гальванічного елемента 31.15.33.07 
ГАЛЬВАНОПЛАСТИКА 
Гальванопластика 81.33.31.11 
ГАЛЬВАНОСТЕГІЯ 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
ГАЛЬМО 
Гальма 55.03.37 
Гальма автомобілів 55.43.41.33 
Дискові гальма 55.03.37.19 
Електромагнітні гальма 55.03.37.23 
Колодкові гальма 55.03.37.21 
Стрічкові гальма 55.03.37.17 
ГАЛЬМОВИЙ 
Гальмові системи локомотивів, вагонів та їх устатковування 55.41.05.39 
Інші гальмові пристрої 55.03.37.99 
ГАЛЬМУВАННЯ 
Стійкість. Гальмування автомобілів 55.43.03.19 
ГАЛЮЦИНАЦІЇ 
Галюцинації 76.29.52.15 
ГАМА 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
ГАММА-ВИПРОМІНЮВАННЯ 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
ГАММА-КВАНТ 
Проходження ядерних частинок і гамма-квантів через речовину 29.15.35 
ГАНДБОЛ 
Ручний м'яч (гандбол) 77.29.45 
ГАНЧІРКА 
Ткані матеріали для полірування. Ганчірки, сукно для полірування 61.71.37.21 
ГАРАЖ 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
ГАРАНТІЙНИЙ 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
ГАРАНТІЯ 
Гарантії та компенсації 10.63.45 
Гарантії та страхування 72.27.29 
ГАРМАТНИЙ 
Гарматні підривні трубки 61.43.29.19 
Зенітні гарматні ракетні комплекси 78.25.17.11 
ГАРМОНІЗАЦІЯ 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
ГАРМОНІЙНИЙ 
Гармонійні функції та їхні узагальнення 27.27.24 
ГАРТУВАННЯ 
Гартування 55.21.15.15 
ГАРЯЧЕКАТАНИЙ 
Виробництво товстих, плакованих і гарячекатаних тонких листів 53.43.35.05 
ГАРЯЧИЙ 
Системи опалення і гарячого водопостачання 67.53.23 
Установки і пристрої для опалення і гарячого водопостачання 55.55.37.31 
ГАРЯЧКА 
Гарячки 76.29.50.31 
Геморагічна гарячка 76.29.50.13 
ГАС 
Гас. Розріджувач бітуму 61.51.30.07 
Одержання і перероблення гасу 61.51.15.11 
ГАСІННЯ 
Гасіння пожеж 81.92.17 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Гасіння пожеж на об'єктах транспорту 81.92.17.17 
Гасіння пожеж у будівлях промислових підприємств 81.92.17.13 
Гасіння пожеж у сільській місцевості 81.92.17.19 
Гасіння пожеж у цивільних будівлях 81.92.17.11 
Засоби для гасіння вогню 61.43.41 
Засоби і способи гасіння пожеж 81.92.19 
Об'ємне гасіння, засоби гасіння 81.92.19.07 
Організація гасіння пожеж 81.92.17.05 
Поверхневе гасіння, засоби гасіння 81.92.19.05 
Протипожежні установки. Комбіновані системи гасіння 81.92.15.07 
Техніка для проведення аварійно-рятувальних робіт. Техніка для гасіння пожеж 81.93.15 
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГІЯ 
Гастроентерологія і гепатологія 76.29.34 
ГАСТРОЛЬ 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
Естрадні виступи, турніри, гастролі, програми, фестивалі 18.55.01.11 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Театральні фестивалі, конкурси, гастролі 18.45.01.11 
ГВАРДІЯ 
Національна гвардія 78.27.65.05 
Спеціальне озброєння та техніка Національної гвардіїі 78.25.51.05 
ГВИНТ-ГАЙКА 
Передача гвинт-гайка 55.03.45.21 
ГВИНТОВИЙ 
Шестеренні і гвинтові помпи 55.39.37.35 
ГВИНТОКРИЛ 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
ГВС 
Види ГВС за організаційною структурою 81.19.29.05 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
ГВС виготовлення електронних приладів 81.19.51.11 
ГВС машинобудування 81.19.51.17 
ГВС оброблення деталей автомобілів 81.19.51.13 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
ГВС формування синтетичних смол 81.19.51.15 
Гнучкі виробничі системи (ГВС) 81.19 
Застосування ГВС 81.19.51 
Основні підсистеми ГВС 81.19.39.05 
Основні складові частини ГВС 81.19.29.07 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Структура і склад ГВС 81.19.29 
Теорія, дослідження, розроблення ГВС 81.19.03 
ГЕЛІЄВИЙ 
Гелієві рефрижератори 81.31.29.05 
ГЕЛІОЕНЕРГЕТИКА 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у геліоенергетиці 44.37.33 
Геліоенергетика 44.37 
Теоретичні питання геліоенергетики 44.37.03 
ГЕЛІОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Геліоенергетичні установки 44.37.29 
ГЕЛЬМІНТОЗ 
Тропічні гельмінтози 76.35.47.13 
ГЕМАТОЛОГІЯ 
Гематологія і трансфузіологія 76.29.33 
Радіаційна гематологія 34.49.15 
ГЕМАТОМА 
Внутрічерепні гематоми 76.29.42.15 
ГЕМОБЛАСТОЗ 
Гемобластози 76.29.33.11 
ГЕМОГЛІПТИКА 
Різьблення на камені (гемогліптика) і гравіювання 80.33.31.13 
ГЕМОДИНАМІКА 
Біореологія і гемодинаміка 34.17.39 
ГЕМОЛІТИЧНИЙ 
Гемолітична хвороба новонароджених 76.29.47.07 
ГЕМОРАГІЧНИЙ 
Геморагічна гарячка 76.29.50.13 
Геморагічні діатези 76.29.33.07А 
ГЕМОРАГІЯ 
Геморагії. Кровотечі 76.29.33.17 
ГЕН 
Взаємодія генів 34.23.16 
Гени людини з патологічним ефектом 34.23.53 
Експресія генів у клітинах людини і тварин 62.37.99.11 
Експресія генів у клітинах мікроорганізмів 62.37.99.09 
Клонування, картування, ідентифікація і синтез генів 62.37.99.07 
Молекулярна біологія гена 34.15.25 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
ГЕНДЕРНИЙ 
Гендерні дослідження в історичних науках 03.61.17.05 
ГЕНЕАЛОГІЯ 
Генеалогія 03.81.25 
ГЕНЕЗИС 
Генезис ґрунтів 68.05.31 
ГЕНЕРАЛЬНИЙ 
Генеральний штаб 78.27.02.11 
ГЕНЕРАТОР 
Задавальні генератори 47.41.31 
Оптичні квантові генератори і підсилювачі (лазери) 29.33.15 
ГЕНЕРАТОР-КИП'ЯТИЛЬНИК 
Генератори-кип'ятильники (для аміачних розчинів тощо) 81.31.11.11 
ГЕНЕТИКА 
Біохімічна генетика 34.23.25 
Генетика 34.23 
Генетика вірусів 34.25.21 
Генетика і селекція мікроорганізмів 34.27.21 
Генетика кількісних ознак 34.23.37 
Генетика поведінки 34.23.33 
Генетика розвитку 34.23.29 
Генетика рослин 34.23.57 
Генетика свійських тварин 34.23.59 
Генетика соматичних клітин 34.23.27 
Екологічна генетика 34.23.41 
Загальні проблеми генетики людини 34.23.02 
Класична генетика 34.23.04 
Медична генетика. Медико-генетичне консультування 76.03.39 
Методи і апаратура в генетиці 34.23.05 
Молекулярна генетика 34.15.23 
Популяційна генетика 34.23.35 
Теоретична генетика 34.23.03 
ГЕНЕТИЧНИЙ 
Вакцини, отримані методом генетичної інженерії 62.37.35 
Генетична (генна) інженерія 34.15.27 
Генетична (генна) інженерія рослин 62.37.29 
Генетичні типи антропогенових відкладень 38.43.21 
Генетично модифікована сировина 65.09.31 
Гормони, отримані методом генетичної інженерії 62.37.39 
Застосування генетичної інженерії для розв'язання проблеми біодеградації 62.37.33 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
Інші проблеми генетичної інженерії 62.37.99 
Методи генетичного аналізу 34.23.07 
Прикладна генетична (генна) інженерія 62.37 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
Традиційні продукти, отримані методом генетичної інженерії 62.37.43 
Ферменти, які використовуються в генетичній інженерії 62.37.99.23 
ГЕННИЙ 
Генетична (генна) інженерія 34.15.27 
Генна терапія 62.37.99.15 
ІНЖЕНЕРІЯ Генетична (генна) інженерія рослин 62.37.29 
Прикладна генетична (генна) інженерія 62.37 
ГЕННОІНЖЕНЕРНИЙ 
Інші генноінженерні продукти 62.37.43.29 
ГЕОГРАФІЧНИЙ 
Географічна палеонтологія 38.31.27 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Географічні карти. Глобуси 60.29.29.41 
Розселення населення. Географічна демографія 05.41 
ГЕОГРАФІЯ 
(Економічна географія) -> 0Д.ДА 06.41 
Військова географія 39.17; 78.21.39 
Географія 39 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Географія ґрунтів 39.19.27; 68.05.33 
Географія Австралії й Океанії 39.23.25 
Географія Америки 39.23.23 
Географія Антарктики 39.23.27 
Географія Африки 39.23.21 
Географія України 39.23.13 
Географія закордонної Азії 39.23.19 
Географія закордонної Європи 39.23.17 
Географія і природне районування тваринництва 68.39.07 
Географія країн на території колишнього СРСР 39.23.15 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Географія стародавнього світу 39.23.11 
Географія театрів воєнних дій і напрямів 39.17.15 
Географія хвороб та їхніх збудників 39.25.19 
Діалектологія і лінгвістична географія 16.21.63 
Економічна і соціальна географія 39.21 
Загальні питання географії 39.01 
Історична географія 03.81.33; 39.15 
Історична економічна і соціальна географія 39.15.19 
Історична фізична географія 39.15.15 
Історія географії. Персоналія 39.01.09 
Медична географія 39.25 
Метод лінгвістичної географії 16.21.21.15 
Морська географія. Морські ареали, обмежені берегами 37.25.39 
Політична географія 11.07.51 
Порівняльна географія 39.21.22 
Розміщення продуктивних сил. Економічна географія 06.61.23 
Теоретична географія 39.03 
Теоретичні і загальні проблеми економічної та соціальної географії 39.21.02 
Теоретичні питання економічної і соціальної географії 39.03.23 
Теоретичні питання загальної фізичної географії і ландшафтознавства 39.03.19 
Теорія і методи географії 39.03.15 
Типологічна географія. Ландшафтознавство 39.19.31 
Фізична географія 39.19 
ГЕОДЕЗИЧНИЙ 
Геодезична астрономія 36.16.27 
Геодезичні інструменти та прилади 36.23.39 
Геодезичні методи вимірювання 36.16.21 
Геодезичні методи роз'вязування геодинамічних задач 36.16.39 
Загусання геодезичної основи. Топографічна зйомка суші 36.29.05 
Оброблення результатів геодезичного вимірювання 36.16.43 
Основні геодезичні роботи на суші 36.16.19 
ГЕОДЕЗІЯ 
Вища геодезія 36.16 
Військова геодезія і картографія 78.21.36 
Геодезія. Картографія 36 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Загальні питання геодезії і картографії 36.01 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в будівництві 36.23.27 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в транспорті 36.23.29 
Інженерна геодезія. Інженерно-геодезичні дослідження в будівництві 67.21.15 
Інформаційна діяльність у сфері геодезії і картографії 36.01.29 
Історія геодезії і картографії. Персоналія 36.01.09 
Керівні матеріали з геодезії і картографії 36.01.01 
Космічна геодезія 36.16.35 
Математична геодезія 36.16.29 
Матеріали загального характеру з геодезії і картографії 36.01.05 
Міжнародне співробітництво з геодезії і картографії 36.01.17 
Морська геодезія 36.16.23 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Організація науково-дослідних робіт у галузі геодезії і картографії 36.01.21 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Прикладна геодезія. Прикладні застосування аерозйомки і фотограмметрії 36.23 
Стандартизація в галузі геодезії і картографії 36.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Теоретична геодезія 36.16.03 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Фізична геодезія 36.16.31 
ГЕОДИНАМІЧНИЙ 
Геодезичні методи роз'вязування геодинамічних задач 36.16.39 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
ГЕОЕЛЕКТРИКА 
Геоелектрика 37.15.35 
ГЕОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
Геоелектрична модель 37.31.17.07 
ГЕОІНФОРМАЦІЙНИЙ 
Геоінформаційні технології 78.21.61.11 
Проектування та використання геоінформаційних систем за космічними даними 89.57.47.11 
ГЕОКРІОЛОГІЧНИЙ 
Геокріологічні дослідження в будівництві 67.21.19 
ГЕОЛОГІЧНИЙ 
Автоматизовані системи оброблення геологічної інформації 52.01.29.05 
Алгоритми і програми оброблення геологічної інформації 52.01.29.07 
Геологічне лихо 87.33.31.05 
Геологічні карти і атласи 38.21.15 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологічні характеристики родовищ 52.13.03.05 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи геологічної зйомки 38.21.03 
ГЕОЛОГІЯ 
Викладання геології 38.01.45 
Військова геологія 78.21.33 
Геологія 38 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Геологія дна морів і океанів 38.21.31 
Геологія Місяця і планет 38.27.23 
Геологія нафтогазоносних акваторій 52.47.01.07 
Геологія нафтогазоносних територій 38.53.23 
Геологія неметалічних корисних копалин 38.51 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
Геологія родовищ нафти, газу і конденсатів 38.53 
Геологія родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.19 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Геологія рудних корисних копалин 38.49 
Геологія рудних родовищ 38.49.19 
Геологія та археологія антропогену 38.43.15 
Загальні питання геології 38.01 
Загальні проблеми структурної геології 52.13.45.01 
Інженерна геологія 38.63 
Інженерна геологія природних процесів 38.63.17 
Інженерна геологія процесів, спричинених будівництвом 38.63.51 
Історія геології. Персоналія 38.01.09 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Методи досліджень у структурній геології 52.13.45.05 
Нафтопромислова геологія 38.53.19 
Нафтопромислова геологія. Методи і дослідження, апаратура 52.47.01.05 
Промислові розвідування і геологія 52.47.20 
Регіональна геологія 38.21 
Регіональна геологія Австралазії, Австралії, Океанії 38.21.27 
Регіональна геологія Америки 38.21.25 
Регіональна геологія Антарктиди 38.21.29 
Регіональна геологія Африки 38.21.23 
Регіональна геологія України 38.21.17 
Регіональна геологія закордонної Азії 38.21.21 
Регіональна геологія закордонної Європи 38.21.19 
Рудникова геологія 52.13.03 
Структурна геологія 52.13.45 
ГЕОЛОГО-ГЕОФІЗИЧНИЙ 
Геолого-геофізичні дослідження глибинної будови Землі 52.13.49 
ГЕОЛОГОРОЗВІДУВАЛЬНИЙ 
Буріння геологорозвідувальних свердловин 38.59.15 
Техніка і технологія геологорозвідувальних робіт 38.59 
Технологія морських геологорозвідувальних робіт 38.59.29 
Устатковування морських геологорозвідувальних робіт 38.59.25 
ГЕОМАГНЕТИЗМ 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Обсерваторії для дослідження та прилади для вимірювання геомагнетизму 37.15.04 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
ГЕОМАГНІТНИЙ 
Перемінне геомагнітне поле 37.15.33 
Постійне геомагнітне поле та вікові варіації 37.15.31 
ГЕОМАТЕРІАЛ 
Механіка геоматеріалів і пористих середовищ 30.19.31 
ГЕОМЕТРИЗАЦІЯ 
Геометризація родовищ 52.13.04.07 
ГЕОМЕТРИЧНИЙ 
Вимірювання геометричних величин 90.27.27 
Випуклі множини. Розташування геометричних фігур. Геометричні нерівності 27.21.25 
Геометричне дослідження об'єктів механіки та фізики 27.21.27 
Геометричне моделювання. Методи нарисної геометрії 81.14.10 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Математичні основи геометричного моделювання 81.14.10.07 
Мовні засоби геометричного моделювання 81.14.10.11 
Основні характеристики і задачі геометричного моделювання 81.14.10.05 
Прилади для вимірювання геометричних величин 59.31.29 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
ГЕОМЕТРІЯ 
Алгебраїчна геометрія 27.17.33 
Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії 27.21.17 
Афінна геометрія. Проективна геометрія 27.21.21 
Геометричне моделювання. Методи нарисної геометрії 81.14.10 
Геометрія 27.21 
Геометрія в просторах з іншими фундаментальними групами 27.21.23 
Геометрія чисел 27.15.27 
Геометрія, обертання і коливання молекул 29.29.19 
Диференціальна геометрія 27.21.19 
Евклідові та псевдоевклідові геометрії 27.21.13 
Елементарна геометрія, тригонометрія, полігонометрія 27.21.11 
Кінематика. Математико-механістична геометрія руху 30.15.37 
Неевклідові метричні геометрії 27.21.15 
Проектування. Геометрія пластових покладів 52.13.04.05 
ГЕОМОРФОЛОГІЯ 
Геоморфологія 38.47 
Геоморфологія морського дна 38.47.19 
Геоморфологія суші 38.47.15 
Теорія і методи дослідження у геоморфології 38.47.03 
ГЕОПОЛІТИКА 
Геополітика 11.25.19.05 
ГЕОТЕКСТИЛЬ 
Геотекстиль 64.29.99.23 
ГЕОТЕРМАЛЬНИЙ 
Геотермальні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.15 
ГЕОТЕРМІКА 
Геотерміка 38.19.31 
ГЕОТЕРМІЧНИЙ 
Геотермічні електричні станції та установки 44.31.33 
ГЕОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Геотехнологічні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.11 
ГЕОФІЗИКА 
Викладання геофізики 37.01.45 
Військова геофізика 78.21.37 
Геофізика 37 
Екологічна геофізика 37.39 
Загальні питання геофізики 37.01 
Інженерна геофізика 37.37 
Історія геофізики. Персоналія 37.01.09 
Математичні моделі геофізики і метеорології 27.35.63 
Міжнародне співробітництво в галузі геофізики 37.01.17 
Прикладна геофізика 37.35 
Розвідувальна геофізика 38.57.23 
Стандартизація в геофізиці 37.01.37 
ГЕОФІЗИЧНИЙ 
Будова земної кори і верхньої мантії за геофізичними даними 52.13.49.11 
Геофізична еволюція та будова 37.31.05 
Геофізичні вимірювальні комплекси 59.31.31.07 
Геофізичні дослідження в свердловинах 38.57.25 
Геофізичні дослідження космічними засобами 89.53 
Геофізичні прояви космічних променів 37.15.23 
Геофізичні технології та апаратурні розробки 37.01.47 
Гідро-, термодинамічні та геофізичні дослідження 52.47.18.11 
Техніка та методи геофізичної розвідки 37.35.05 
ГЕОХІМІЧНИЙ 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи лабораторних мінералого-петрографічних і геохімічних досліджень 38.41 
ГЕОХІМІЯ 
Геохімія 38.33 
Геохімія ізотопів 38.33.21 
Геохімія окремих елементів 38.33.15 
Геохімія природних вод і розсолів 38.33.19 
Геохімія природних процесів 38.33.17 
Методи дослідження в геохімії 38.33.03 
Органічна геохімія 38.33.25 
ГЕОХРОНОЛОГІЯ 
Геохронологія за даними абсолютного віку 38.29.15 
ГЕПАТОЛОГІЯ 
Гастроентерологія і гепатологія 76.29.34 
ГЕРАЛЬДИКА 
Геральдика 03.81.27 
ГЕРБІЦИД 
Гербіциди, дефоліанти, регулятори росту рослин 61.49.37 
ГЕРІАТРІЯ 
Геронтологія і геріатрія 76.29.59 
ГЕРМАНІЙ 
Виробництво германію 53.37.35.19 
Одержання напівпровідникового германію 53.41.29 
ГЕРМЕТИК 
Гумові клеї і герметики. Гумована продукція 61.63.35 
Клеї і герметики 61.61.39 
ГЕРОНТОГОГІКА 
Геронтогогіка 14.37.31 
ГЕРОНТОЛОГІЯ 
Геронтологія і геріатрія 76.29.59 
Лікувальна фізична культура в геронтології 76.29.61.17 
ГЕРПЕС 
Герпес 76.29.50.15 
ГЕТЕРНИЙ 
Випарні гетерні помпи 81.29.17.07 
Гетерні вакуумні помпи 81.29.17.17 
Гетерно-іонні помпи 81.29.17.11 
ГЕТЕРОЛАНЦЮГОВИЙ 
Гетероланцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.31 
ГЕТЕРОСТРУКТУРА 
Гетероструктури 53.41.49 
ГЕТЕРОТОПІЧНИЙ 
Гетеротопічна трансплантація 76.29.46.07 
ГЕТЕРОЦИКЛ 
П'ятичленні гетероцикли 31.21.27.05 
Шестичленні гетероцикли 31.21.27.07 
ГЕТЕРОЦИКЛІЧНИЙ 
Гетероциклічні сполуки 31.21.27; 61.37.35 
ГИРЛО 
Гідрологічні процеси в гирлах рік 37.27.31 
Русла і гирла рік 70.27.05.07 
ГІБРИД 
Гібридизація. Гібриди 34.23.21 
ГІБРИДИЗАЦІЯ 
Гібридизація. Гібриди 34.23.21 
ГІБРИДНИЙ 
Аналогова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.29 
Аналого-цифрові (гібридні) обчислювальні машини і обчислювальні комплекси 50.35 
Гібридні ракетні двигуни 55.42.49.35 
Конструктивне оформлення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.35 
Програмування гібридних ЕОМ і ОК 50.35.37 
Проектування і розроблення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.14 
Сімейства і моделі гібридних ЕОМ і ОК 50.35.39 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
Цифрова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.31 
ГІБРИДОМА 
Гібридоми 34.43.17 
ГІГІЄНА 
Гігієна в дошкільних закладах 76.33.31.13 
Гігієна в сільській місцевості 76.33.33.07 
Гігієна в школах 76.33.31.17 
Гігієна військовослужбовців 76.35.31.05 
Гігієна громадських приміщень 76.33.33.13 
Гігієна дітей дошкільного віку 76.33.31.11 
Гігієна дітей і підлітків 76.33.31 
Гігієна дітей раннього віку (до трьох років) 76.33.31.07 
Гігієна дітей шкільного віку 76.33.31.15 
Гігієна житлових приміщень 76.33.33.11 
Гігієна жінки 76.33.29.11 
Гігієна і епідеміологія 76.33 
Гігієна і санітарна охорона міст 76.33.33.05 
Гігієна на водному транспорті 76.33.41.11 
Гігієна на залізничному транспорті 76.33.41.05 
Гігієна на повітряному транспорті 76.33.41.07 
Гігієна новонароджених 76.33.31.05 
Гігієна особиста 76.33.29.05 
Гігієна підлітків 76.33.31.19 
Гігієна праці і професійна патологія 76.33.37 
Гігієна продуктів рослинного походження 76.33.35.09 
Гігієна продуктів тваринного походження 76.33.35.11 
Гігієна синтетичних харчових продуктів, харчових добавок 76.33.35.13 
Гігієна харчування 76.33.35 
Гігієна шлюбу. Гігієна статевого життя 76.33.29.07 
Загальна гігієна 76.33.29 
Комунальна гігієна і гігієна довкілля 76.33.33 
Прилади особистої гігієни 55.67.37 
Радіаційна гігієна 76.33.39 
Соціальна гігієна 76.75.29 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Спортивна гігієна 76.35.41.05 
Транспортна медицина і гігієна 76.33.41 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
ГІДРАВЛІКА 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Прикладна гідродинаміка і гідравліка 30.17.51 
ГІДРАВЛІЧНИЙ 
Гідравлічний транспорт 73.41.25 
Гідравлічні і пневматичні приводи 55.30.29.31 
Гідравлічні розрахунки і дослідження турбін. Кавітація 55.37.31.13 
Гідравлічні способи і засоби руйнування 52.13.07.11 
Гідравлічні турбіни 55.37.31 
Мастила, гідравлічні та охолоджувальні рідини 61.51.33 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
ГІДРИД 
Гідрид фосфору. Фосфіди 61.31.41.17 
ГІДРОАКУСТИЧНИЙ 
Гідроакустичні засоби 78.25.25.27 
Ультразвукова та інфразвукова техніка. Гідроакустична апаратура 47.55.31 
ГІДРОБІОЛОГІЯ 
Гідробіологія 34.35.33 
Гідробіологія середовища проживання об'єктів аквакультури 69.25.03 
ГІДРОБІОНТ 
Хвороби, вороги, паразити і конкуренти гідробіонтів 69.09.41 
ГІДРОВИДОБУТОК 
Гідровидобуток корисних копалин 52.13.19.07 
ГІДРОВУЗОЛ 
Енергетичні гідроспоруди і гідровузли 44.35.31 
ГІДРОГАЗОДИНАМІКА 
Космічна гідрогазодинаміка 30.51.35 
ГІДРОГЕОЛОГІЧНИЙ 
Методи гідрогеологічних досліджень 38.61.03 
Моделювання гідрогеологічних процесів 38.61.05 
ГІДРОГЕОЛОГІЯ 
Гідрогеологія 38.61 
Гідрогеологія гірничодобувних районів 52.13.31.13 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Меліоративна гідрогеологія 38.61.27 
Нафтогазова гідрогеологія 38.53.29 
Регіональна гідрогеологія 38.61.91 
ГІДРОГЕОХІМІЯ 
Гідрогеохімія 38.61.17 
ГІДРОДИНАМІКА 
Магнітна гідродинаміка 30.51.17 
Математичні моделі гідродинаміки 27.35.21 
Математичні моделі магнітної гідродинаміки 27.35.29 
Прикладна гідродинаміка і гідравліка 30.17.51 
Спеціальні питання гідромеханіки та гідродинаміки 55.49.03.32 
Фізика і гідродинаміка нафтових систем 52.47.17.05 
Фізико-хімічна гідродинаміка 30.51.25 
ГІДРОДИНАМІЧНИЙ 
Газо- і гідродинамічні процеси в ДВЗ 55.42.03.35 
Гідроаеродинамічна акустика 30.51.21 
Гідро-, термодинамічні та геофізичні дослідження 52.47.18.11 
Гідродинамічний привід 55.03.47.31 
Гідродинамічні процеси 61.13.15 
ГІДРОЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
Гідроелектростанції 44.35.29 
ГІДРОЕНЕРГЕТИКА 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у гідроенергетиці 44.35.35 
Гідроенергетика 44.35 
Теоретичні питання гідроенергетики 44.35.03 
ГІДРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Гідроенергетичні ресурси 44.09.33 
Гідроенергетичні установки, що використовують енергію течій і хвиль 44.35.33 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ 
Гідроізоляційний матеріал 87.53.13.11 
ГІДРОІЗОЛЯЦІЯ 
Машини для проведення робіт з гідро- і теплоізоляції 55.53.37.39 
ГІДРОКАРБОНАТ 
Гідрокарбонат натрію 61.31.35.11 
ГІДРОКСИД 
Виробництво лугів. Гідроксид калію 61.31.33.07 
Виробництво лугів. Гідроксид натрію 61.31.35.05 
ГІДРОЛІЗ 
Виробництво патоки та інших продуктів гідролізу крохмалю 65.39.31 
Гідроліз 53.03.13.31 
Гідролізне виробництво 61.55.29 
ГІДРОЛІЗАТ 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
ГІДРОЛІЗНО-СПИРТОВИЙ 
Гідролізно-спиртове виробництво (біотехнологічний аспект) 62.13.29 
ГІДРОЛІСОМЕЛІОРАЦІЯ 
Гідролісомеліорація 68.47.35 
ГІДРОЛОГІЧНИЙ 
Гідрологічне лихо 87.33.31.07 
Гідрологічні питання водного господарства 37.27.51 
Гідрологічні процеси в гирлах рік 37.27.31 
Регіональні гідрологічні характеристики 37.27.33 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
ГІДРОЛОГІЯ 
Гідрологія суші 37.27 
Інженерна гідрологія. Інженерно-гідрологічні дослідження в будівництві 67.21.23 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
ГІДРОМЕЛІОРАТИВНИЙ 
Водогосподарське будівництво. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди 70.17 
ГІДРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ 
Теорія гідрометалургійних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.13 
Теорія інших гідрометалургійних процесів 53.03.13.43 
ГІДРОМЕТАЛУРГІЯ 
Гідрометалургія 53.37.13.15 
ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
Частини та підрозділи гідрометеорологічної служби 78.27.07.33 
ГІДРОМЕТРІЯ 
Гідрометрія і оброблення даних 37.27.15 
ГІДРОМЕХАНІЗАЦІЯ 
Гідромеханізація 70.85.49 
Машини для гідромеханізації 55.33.31.33 
ГІДРОМЕХАНІКА 
Математичні моделі аеро- і гідромеханіки 27.35.14 
Спеціальні питання гідромеханіки та гідродинаміки 55.49.03.32 
ГІДРОПРИВІД 
Гідропривід і пневмопривід та їхні елементи 55.03.47 
Загальні питання щодо гідро- і пневмоприводів 55.03.47.01 
Об'ємний гідропривід 55.03.47.29 
ГІДРОСПОРУДА 
Енергетичні гідроспоруди і гідровузли 44.35.31 
Засоби дослідження гідроспоруд 44.33.35 
ГІДРОСТАТИКА 
Гідростатика 30.17.09 
Загальна гідростатика 30.17.55 
ГІДРОСТРУМІНЬ 
Гідроструминне різання 66.29.33.07 
ГІДРОСУЛЬФІТ 
Виробництво гідросульфіту натрію шляхом електролізу 61.13.25.31 
ГІДРОТЕХНІЧНИЙ 
Водогосподарське будівництво. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди 70.17 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Механізація і автоматизація в експлуатації гідротехнічних споруд 70.85.39 
Протифільтраційні гідротехнічні заходи 70.17.54 
Спеціальні будівельні роботи. Гідротехнічні роботи 67.13.25 
Сполучні гідротехнічні споруди 70.17.38 
Стійкість укосів гідротехнічних споруд 70.17.56 
Устатковування гідротехнічних споруд водогосподарських систем 70.17.49 
ГІДРОТУРБІНА 
Гідротурбіни різного типу 55.37.31.19 
Допоміжні механізми і пристрої гідротурбін 55.37.31.35 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Системи автоматичного регулювання гідротурбін та їхні елементи 55.37.31.33 
Технологія гідротурбобудування, монтаж і ремонт гідротурбін 55.37.31.17 
ГІДРОТУРБОБУДУВАННЯ 
Загальні питання щодо гідротурбобудування 55.37.31.01 
Технологія гідротурбобудування, монтаж і ремонт гідротурбін 55.37.31.17 
ГІДРОХІМІЯ 
Фізичні властивості вод суші. Гідрохімія 37.27.27 
ГІЛЬЗА 
Гільзи, капсульні втулки 78.25.07.31 
Снарядні підривники. Підривники для гільз тощо 61.43.29.23 
ГІМНАСТ 
Мистецтво повітряних гімнастів 18.51.45.13 
ГІМНАСТИКА 
Гімнастика Ушу 76.29.61.21 
Спортивна гімнастика 77.29.51 
Художня гімнастика 77.29.65 
ГІНЕКОЛОГІЯ 
Акушерство і гінекологія 76.29.48 
Ветеринарне акушерство і гінекологія. Ветеринарна андрологія 68.41.49 
Гінекологія 76.29.48.21 
Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології 76.29.61.07 
ГІПЕРЗВУКОВИЙ 
Обтікання тіл за надзвукових і гіперзвукових швидкостей 55.49.03.29 
ГІПЕРТЕНЗІЯ 
Гіпертонічна хвороба. Гіпертензія 76.29.30.41 
ГІПЕРТОНІЧНИЙ 
Гіпертонічна хвороба. Гіпертензія 76.29.30.41 
ГІПЕРТОНІЯ 
Вазоренальна гіпертонія 76.29.36.15 
ГІПЕРТРОФІЯ 
Гіпертрофія серця 76.29.30.25 
ГІПНОТИЗМ 
Гіпнотизм 15.21.61.05 
ГІПОБРОМІТ 
Гіпоброміти 61.31.39.07 
ГІПОЙОДИД 
Гіпойодиди 61.31.39.23 
ГІПОТЕЗА 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Нові космологічні теорії і гіпотези 41.29.33 
Статистична перевірка гіпотез, статистичні критерії 83.03.29 
Тектонічні теорії та гіпотези 38.17.15 
ГІПОТЕНЗІЯ 
Гіпотонічна хвороба. Гіпотензія 76.29.30.43 
ГІПОТЕТИЧНИЙ 
Гіпотетичні частинки і взаємодії 29.05.49 
Гіпотонічна хвороба. Гіпотензія 76.29.30.43 
ГІПОФІЗ 
Хвороби гіпофізу 76.29.37.05 
ГІПОХЛОРИТ 
Гіпохлорити 61.31.37.17 
ГІПС 
Вироби з гіпсу і цементу 80.31.33 
Устаткування для виробництва гіпсу 55.53.39.33 
ГІРНИЧИЙ 
Автоматизація та автоматизовані системи в гірничій справі 52.01.85 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
Бурові верстати для відкритих гірничих робіт 55.33.37.29 
Відповідальність за порушення гірничого законодавства 10.61.65 
Гірнича промисловість і описи підприємств по країнах 52.01.76 
Гірнича справа 52 
Гірниче машинобудування 55.33 
Гірниче право 10.61 
Гірниче право окремих країн 10.61.91 
Довговічність і надійність гірничого устаткування 52.01.83.07 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Забруднення в результаті гірничих робіт 87.15.08.19 
Загальні питання гірничої справи 52.01 
Загальні питання щодо гірничого машинобудування 55.33.01.01 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Інше устаткування для безпечного проведення гірничих робіт 55.33.43.99 
Інші види робочого інструмента гірничих машин 55.33.35.33 
Історія гірничого машинобудування. Персоналія 55.33.01.09 
Історія гірничої справи. Персоналія 52.01.09 
Кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33.11 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Машини і устаткування для відкритих гірничих робіт 55.33.31 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Обслуговування і догляд за гірничим устаткуванням 52.01.83.11 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Підтримування гірничих виробок 52.13.23.13 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
Приводи гірничих машин 55.33.02.33 
Проведення, кріплення і ремонтування гірничих виробок 52.13.23 
Провітрювання і кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33 
Проектування і реконструкція підприємств гірничого машинобудування 55.33.01.83 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Ремонт гірничого устаткування 52.01.83 
Робочий інструмент гірничих машин 55.33.35 
Спеціальні матеріали з гірничого машинобудування 55.33.02.09 
Спеціальні питання з гірничого машинобудування 55.33.02.13 
Способи і засоби кріплення гірничих виробок 52.13.23.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Транспорт на наземних гірничих виробках 73.49.41.07 
Устаткування для сланцювання гірничих виробок 55.33.43.35 
ГІРНИЧО-ГЕОЛОГІЧНИЙ 
Розроблення родовищ у складних гірничо-геологічних умовах 52.13.15.07 
ГІРНИЧО-РОЗВІДУВАЛЬНИЙ 
Гірничорозвідувальні роботи 38.59.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Устатковування гірничорозвідувальних робіт 38.59.21 
ГІРНИЧО-ШАХТНИЙ 
Інше гірничо-шахтне устаткування 55.33.99 
ГІРНИЧОДОБУВНИЙ 
Відходи гірничодобувного виробництва та їхнє використання. Ресурсозаощадження 52.01.91 
Гідрогеологія гірничодобувних районів 52.13.31.13 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання гірничодобувних підприємств 52.01.84 
ГІРНИЧОПРОХІДНИЦЬКИЙ 
Гірничопрохідницькі роботи в будівництві 67.13.27 
ГІРНИЧОРЯТУВАЛЬНИЙ 
Устаткування і апаратура для проведення гірничорятувальних робіт 55.33.43.55 
ГІРНИЧОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Гірничотехнологічні властивості матеріалів 52.13.07.09 
ГІРНИЧОХІМІЧНИЙ 
Гірничохімічна сировина. Збагачення мінеральної сировини 61.29 
ГІРСЬКИЙ 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Гірський спорт 71.37.11.05 
Гірський та гірськолижний туризм 71.37.11 
Гірський тиск в очисних виробках 52.13.25.11 
Гірський тиск і керування ним 52.13.25 
Гірський тиск у капітальних і підготовчих виробках 52.13.25.07 
Гірський туризм 71.37.11.07 
Гірські удари. Раптові викиди 52.13.25.13 
Загальні питання гірського тиску 52.13.25.01 
Магматизм і магматичні гірські породи 38.37.19 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
Метаморфізм і метаморфічні гірські породи 38.37.21 
Механіка і фізика матеріалів та гірських порід 52.13.05 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Напружений стан і деформація гірського масиву 52.13.25.05 
Підготування мінералів і гірських порід для дослідження 38.41.15 
Робота ДВЗ в гірських умовах 55.42.03.39 
Руйнування матеріалів і гірських порід 52.13.07 
Синтез і перетворення мінералів і гірських порід 38.39.17 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Фізичні властивості гірських порід 38.37.15 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
ГІРСЬКОЛИЖНИЙ 
Гірський та гірськолижний туризм 71.37.11 
Гірськолижний спорт 77.29.20 
ГІРУДОТЕРАПІЯ 
Гірудотерапія 76.35.49.17 
ГІСТОЛОГІЯ 
Анатомія і гістологія домашніх та сільськогосподарських тварин 34.41.37 
Медична гістологія 76.03.35 
Нормальна гістологія людини і тварин 34.41.15 
ГЛАДИЛЬНИЙ 
Гладильні машини побутові 55.67.33.35 
ГЛАУКОМА 
Глаукома 76.29.56.13 
ГЛИБИННИЙ 
Геолого-геофізичні дослідження глибинної будови Землі 52.13.49 
ГЛИНА 
Керамічні сировинні матеріали. Глини 61.35.29.05 
Природні силікати. Природні глини 61.61.49.17 
Розроблення родовищ глини і каоліну 52.39.37 
ГЛИНОЗЕМНИЙ 
Глиноземні алюмосилікатні вогнетриви. Шамотові вогнетриви 61.35.35.05 
ГЛІСЕР 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
ГЛОБАЛЬНИЙ 
Глобальні проблеми 26.11 
Глобальні супутникові системи навігації 89.23.15 
Глобальні суспільства 04.21.23 
Зовнішньополітичні аспекти глобальних проблем 11.25.19 
Міжнародно-політичні аспекти вирішення глобальних проблем 26.11.19 
Проблема роззброєння. Інформація як глобальна проблема 11.25.35 
Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку 11.25.19.07 
Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки 06.51.25 
ГЛОБУС 
Географічні карти. Глобуси 60.29.29.41 
ГЛУХИЙ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
ГЛЯЦІОЛОГІЯ 
Гляціологія 37.29 
ГНОСЕОЛОГІЯ 
Теорія пізнання (епістемологія, гносеологія) 02.15.31.03 
ГНУТТЯ 
Автоматизація і механізація процесів гнуття 55.16.22.33 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Гнуття листів і профілів 55.16.22.13 
ГНУЧКИЙ 
Гнучкі виробничі системи (ГВС) 81.19 
Лекала креслярські, гнучкі 59.73.33.37 
Фрикційні передачі і передачі гнучким зв'язком 55.03.45.15 
ГОДИННИК 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
ГОДІВЛЯ 
Біохімія живлення і годівлі 31.27.29 
Корм і годівля 69.25.15 
Корми і годівля сільськогосподарських тварин 68.39.15 
ГОЛИНА 
Дублення голини 64.35.19 
Підготування шкіри для дублення. Оброблення голини 64.35.17 
ГОЛІННЯ 
Устаткування для стрижки і гоління в перукарнях 55.55.51.31 
ГОЛКА 
Хірургічні голки, дужки 76.13.29.07 
Шприци та голки для ін'єкцій 76.13.29.19 
ГОЛКОПРОБИВНИЙ 
Машини для виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом 55.59.33.33 
ГОЛОВНИЙ 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Хвороби головного мозку 76.29.51.05 
ГОЛОВНОКОМАНДУВАННЯ 
Верховне головнокомандування 78.27.02.05 
ГОЛОГРАФІЧНИЙ 
Голографічне оброблення зображень і сигналів 47.37.35 
Голографічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.37 
ГОЛОГРАФІЯ 
Голографія 47.37 
Електронний та інші види голографії 47.37.32 
Матеріали для лазерної техніки та голографії 47.09.47 
Оптична голографія 47.37.29 
Радіо- та акустична голографія 47.37.31 
Реєструвальні середовища для голографії 47.37.33 
Фізичні основи голографії 29.31.33 
ГОМЕОПАТІЯ 
Гомеопатія 76.35.49.07 
ГОМОГЕНІЗАЦІЯ 
Гомогенізація 53.49.05.43 
ГОМОЛОГІЧНИЙ 
Гомологічна алгебра 27.17.31 
ГОНКА 
Лижні гонки 77.29.26 
ГОНОЧНИЙ 
Гоночні автомобілі 55.43.29.39 
ГОРИЗОНТ 
Ґрунтові води. Водоносні шари (горизонти) 70.27.05.05 
ГОРИЗОНТАЛЬНИЙ 
Комплекси устаткування і машин для проведення горизонтальних виробок 55.33.29.31 
Машини для горизонтального буріння і продавлювання ґрунту 55.53.29.43 
Розроблення родовищ горизонтального і положистого залягання 52.13.15.11 
Течії. Горизонтальна і вертикальна циркуляції 37.25.19 
ГОРІЛКА 
Виробництво горілок 65.47.29 
ГОРІННЯ 
Горіння 53.07.03.11 
Горіння газоподібних речовин 81.92.29.11 
Горіння і детонація 30.51.23 
Горіння металів і металовмісних речовин 81.92.29.13 
Горіння рідких речовин 81.92.29.07 
Горіння твердих речовин 81.92.29.05 
Кінетика. Горіння. Вибухи. Топохімія. Каталіз 31.15.27 
ППРД із горінням у надзвуковому потоці 55.42.47.47 
Процеси горіння в умовах пожежі 81.92.29 
ГОРІХ 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
ГОРМОН 
Білково-пептидні гормони 31.27.37.19 
Біорегулятори. Гормони й інші біологічно активні сполуки 31.27.37 
Біотехнологічне одержання стероїдних гормонів 62.13.59 
Гормони, отримані методом генетичної інженерії 62.37.39 
Загальні властивості і класифікація гормонів 31.27.37.05 
Механізм дії гормонів 31.27.37.07 
Стероїдні гормони 31.27.37.13 
Тиреоїдні гормони 31.27.37.15 
ГОРМОНАЛЬНИЙ 
Фізіологія ендокринної системи. Гормональна регуляція 34.39.39 
ГОРТАНЬ 
Хвороби гортані 76.29.54.05 
ГОРЮЧИЙ 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Збагачення твердих горючих копалин 61.53.13.17 
Інші методи перероблення і використання твердих горючих копалин 61.53.99 
Коксування твердих горючих копалин 61.53.17 
Механічне оброблення твердих горючих копалин 61.53.13.07 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Основні характеристики процесів газифікації твердих горючих копалин 61.53.19.07 
Перероблення торфу, горючих сланців. Сланцепродукти 61.53.29 
Підготування твердих горючих копалин до перероблення 61.53.13 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Ресурси твердих горючих корисних копалин 38.55.31 
Розроблення родовищ вугілля і горючих сланців 52.35 
Розроблення родовищ горючих сланців 52.35.31 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Технологія перероблення твердих горючих копалин 61.53 
ГОСПОДАРСТВО 
(Суспільно-економічна структура господарства) -> 0Д.ҐД 06.51.27 
Автоматизовані системи у водному господарстві 70.85.29 
Вагонна служба. Вагонне господарство в цілому 73.29.61.17 
Вантажне господарство залізничного транспорту 73.29.51 
Ведення господарства в благодійних організаціях 75.33.51.07 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Випробування, вимірювання, контролювання у водному господарстві 70.81 
Відходи в сільському господарстві 87.53.13.69 
Водне господарство 70 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Газове господарство 75.31.27 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Гідрологічні питання водного господарства 37.27.51 
Готельне господарство 71.35 
Грошові витрати, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.15 
Ґрунтообробне устаткування для лісового господарства 68.47.85.05 
Державне управління і управління сільським господарством 10.51.31 
Домашньо-сімейне господарство 75.35.05 
Економіка водного господарства 06.71.59 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економічні проблеми організації і управління господарством країни 06.75 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Електрифікація та енергетичне господарство міського транспорту 73.43.71 
Електропостачання галузей народного господарства 44.29.39 
Енергетичні засоби в сільському господарстві 68.85.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання в сільському господарстві 68.01.84 
Житлове господарство 75.29 
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 23.04.83 
Житлово-комунальне господарство. Домоводство. Побутове обслуговування 75 
Загальні питання водного господарства 70.01 
Загальні питання комунального господарства 75.31.01 
Загальні питання рибного господарства 69.01 
Загальні питання світового господарства 06.51.01 
Загальні питання сільського господарства 68.01 
Загальні питання складського господарства в металургії 53.01.89.01 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Загальні проблеми і тенденції розвитку світового господарства 06.51.02 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Заготівля продукції сільського господарства 68.43 
Заклади ресторанного господарства 71.33.11 
Залізниці, шляхи і шляхове господарство залізничного транспорту 73.29.11 
Застосування авіації в сільському господарстві 68.85.17 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Значення складського господарства 81.89.01.03 
Зневоднення і сушіння. Пиловловлення. Водно-шламове господарство 52.45.25 
Інвестиції в перебудову економіки рибного господарства 69.01.75.05 
Інші машини і устаткування для комунального господарства 55.55.99 
Історія водного господарства. Персоналія 70.01.09 
Історія рибного господарства. Персоналія 69.01.09 
Історія сільського господарства. Персоналія 68.01.09 
Карти промисловості і сільського господарства 23.04.33 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Керування складським господарством 81.89.75.11 
Комплексні питання в сільському господарстві 68.01.51 
Комунальне господарство 75.31 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Лихо, що наносить шкоду сільському господарству 87.33.33.21 
Лісове господарство 68.47 
Логістика запасів (складського господарства) 06.35.23.13 
Маловідходна і безвідходна технологія в інших галузях господарства 87.53.24 
Маловідходна і безвідходна технологія в лісовому господарстві 87.53.20 
Маловідходна і безвідходна технологія в сільському господарстві 87.53.18 
Маловідходна і безвідходна технологія у водному господарстві 87.53.22 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Меліоративні споруди в сільському господарстві 68.31.25 
Механізація і автоматизація у водному господарстві 70.85 
Механізація і електрифікація в лісовому господарстві 68.47.85 
Механізація і електрифікація сільського господарства 68.85 
Міське господарство 06.61.53.05 
Муніципальне управління (управління міським господарством) 82.13.37.05 
Навантажувальні і транспортні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
Наукові основи водного господарства 70.03 
Об'єкти енергетики та енергетичних господарств 67.29.59 
Обчислювальна техніка у водному господарстві 70.85.31 
Організація ресторанного господарства 71.33.35 
Охорона довкілля в сільському господарстві 68.01.94 
Охорона довкілля в умовах лісового господарства 68.47.94 
Підсобні господарства підприємств і організацій 67.01.98; 68.01.98; 69.01.98; 73.01.98; 76.01.98 
Полювання і мисливське господарство 68.45 
Послуги рестораннного господарства 71.33.17 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
Правове регулювання управління господарством 10.23.31 
Прилади і апаратура, застосовувані в сільському господарстві 55.57.99.31 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Продукція ресторанного господарства 71.33.15 
Пропаганда і популяризація знань сільського господарства 68.01.39 
Радіологія в лісовому господарстві 68.47.94.05 
Рибне господарство 69 
Роботи і завдання, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.13 
Санітарна освіта в сільському господарстві 76.35.37.11 
Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 06.51 
Сертифікація в лісовому господарстві 68.47.31.11 
Сільське господарство на розглянутій території 23.04.31 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
Сільське і лісове господарство 68 
Складське господарство 44.01.89; 47.01.89; 49.01.89; 50.01.89; 52.01.89; 53.01.89; 55.01.89; 58.01.89; 59.01.89; 61.01.89; 62.01.89; 64.01.89; 65.01.89; 68.01.89; 69.01.89; 73.01.89; 76.01.89; 81.89; 
Складське господарство в кольоровій металургії 53.37.01.89 
Складське господарство в порошковій металургії 53.39.01.89 
Складське господарство в чорній металургії 53.31.01.89 
Складське господарство на підприємствах 45.01.89 
Складське господарство сірникового виробництва 66.39.89 
Способи економії роботи в домашньому господарстві 75.35.11 
Стан і перспективи розвитку складського господарства 81.89.01.05 
Статистика водного господарства 87.01.73.17 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
Телемеханіка, зв'язок і сигналізація у водному господарстві 70.85.86 
Техніко-економічна ефективність складського господарства 81.89.75.05 
Транспорт у сільському господарстві 68.85.87 
Транспортування. Складування. Усереднення. Хвостове господарство 52.45.27 
Устаткування для парниково-тепличного господарства 55.57.99.3 
ГОСПОДАРСЬКИЙ 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Виконання господарського права. Правова робота і правове обслуговування 10.23.61 
Господарське право 10.23 
Господарське право окремих країн 10.23.91 
Господарський розрахунок 10.23.31.05 
Господарські зобов'язання. Господарський договір 10.23.35 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
Забруднення моря в результаті господарської діяльності на суші 87.15.08.23 
Загальні питання. Господарське право в цілому 10.23.01 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Статистика і господарський механізм 83.29.23 
Суб'єкти господарського права 10.23.21 
ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИЙ 
Виробництво дерев'яних виробів господарсько-побутового призначення 66.43.39 
ГОСПОДАРСЬКО-ПРАВОВИЙ 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
ГОСПОДАРЮВАННЯ 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
ГОСПРОЗРАХУНОК 
Госпрозрахунок. Економічне стимулювання 06.75.41 
ГОТЕЛЬ 
Перебування в готелях, мотелях, ботелях 71.37.08.07 
Устаткування готелів 71.35.15 
Форми і методи обслуговування в готелях 71.35.13 
ГОТЕЛЬНИЙ 
Готельне господарство 71.35 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
ГОТОВАЛЬНЯ 
Готовальні, набори креслярських інструментів 59.73.33.57 
ГОТУВАННЯ 
Готування формувальних і стрижневих сумішей 55.15.19.19 
Інше устаткування для готування волокнистої маси 66.45.51.21 
Моделі готування і прийняття стратегічних рішень 82.05.21.05 
ГОФРОВАНИЙ 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
ГРАВІЙ 
Розроблення родовищ піску і гравію 52.39.31 
ГРАВІМЕТРІЯ 
Гравіметрія 37.31.23 
ГРАВІТАЦІЙНИЙ 
Гравітаційна взаємодія. Загальна теорія відносності 29.05.41 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Гравітаційне збагачення 53.37.15.17 
Гравітаційне збагачування 52.45.17 
Гравітаційне поле землі 37.31.16.05 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Теорія гравітаційних процесів 52.45.17.03 
Устаткування для гравітаційного збагачування 52.45.17.05 
ГРАВІТАЦІЯ 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
Математичні моделі гравітації та космології 27.35.39 
ГРАВІЮВАННЯ 
Різьблення на камені (гемогліптика) і гравіювання 80.33.31.13 
ГРАДУЮВАННЯ 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
ГРАМАТИКА 
Загальні проблеми граматики 16.21.39 
Предмет граматики 16.21.39.03 
ГРАМАТИЧНИЙ 
Граматична форма і граматична категорія 16.21.39.15 
Граматичне значення. Властивості граматичного значення 16.21.39.05 
Способи вираження граматичних значень 16.21.39.11 
ГРАМПЛАТІВКА 
Грамплатівки 80.29.49 
ГРАНАТА 
Гранати 78.25.05.11 
ГРАНАТОМЕТ 
Гранатомети 78.25.05.07 
ГРАФА 
Комбінаторний аналіз. Теорія графів 27.45 
Теорія графів 27.45.17 
ГРАФІКА 
Архітектурно-будівельна графіка 67.23.15.17 
Графіка 18.31.41 
Графіка ескізу 81.95.33.07 
Графіка завершеного проекту 81.95.33.11 
Графіка на різних етапах проектування 81.95.33.05 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Інженерна графіка. Машинна графіка 81.14.11 
Комп'ютерна графіка 18.31.41.15 
Комп'ютерна графіка, віртуальна реальність та їхнє використання на телебаченні 19.61.35 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
ГРАФІТ 
Розроблення родовищ графіту 52.39.41 
Сірий чавун з кулястим графітом 53.49.11.21 
Сірий чавун із пластинчастим графітом 53.49.11.19 
ГРАФІЧНИЙ 
Види графічних зображень 83.03.09.05 
Графічний дизайн 81.95.33 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Машинні, графічні та інші методи обчислювальної математики 27.41.23 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
Статистичні графічні зображення 83.03.09 
Устаткування креслярське для графічного проектування і конструювання 59.73.33.31 
ГРАФОАНАЛІТИЧНИЙ 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
ГРЕБЛЯ 
Греблі водогосподарські та меліоративні 70.17.29 
Типи гребель 70.17.29.05 
ГРЕЙДЕР 
Автогрейдери, грейдери, планувальники 55.53.29.35 
ГРЕЦІЯ 
Театр Греції 18.45.91.11 
ГРИБ 
Культивування вищих грибів 62.13.63 
ГРИП 
Грип 76.29.50.17 
ГРОМАДСЬКИЙ 
Варильне устаткування для підприємств громадського харчування 55.65.43.31 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Внутрішня торгівля і громадське харчування 23.04.85 
Гігієна громадських приміщень 76.33.33.13 
Громадська думка і право. Опініоніка 10.07.33 
Громадське самоврядування 11.15.77 
Громадське харчування 71.33 
Громадський контроль 11.15.79 
Громадський сектор 06.56.51 
Громадські споруди 67.29.31 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
Злочини проти громадських основ, моралі, сім'ї 10.77.21.11 
Інші машини і устаткування для торгівлі та громадського харчування 55.65.99 
Історія торгівлі і громадського харчування. Персоналія 71.01.09 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Партійна система і масові громадські організації 10.15.55 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Різальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.31 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Статистика громадської думки 83.33.71 
Статистика партійних і громадських організацій 83.33.61 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Технологія виробництва продуктів громадського харчування 71.33.13 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, на замовлення, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
Управління державними і громадськими справами 10.15.31 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
Холодильне устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.51 
ГРОМАДСЬКІСТЬ 
Участь громадськості в діяльності правоохоронних органів 10.71.63 
Участь громадськості в культурному житті 13.15.67 
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНИЙ 
Громадсько-політична думка 26.03 
Інші громадсько-політичні організації 11.15.74 
ГРОМАДЯНИН 
Основні обов'язки громадян 10.15.15.11 
Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян 10.15.15 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
Права громадян (цивільне право). Держава і людина 10.15.15.05 
ГРОМАДЯНСТВО 
Громадянство 10.15.15.03 
ГРОШОВИЙ 
Валютні спілки. Грошові спілки 72.29.21 
Грошовий обіг. Інфляція 06.73.45 
Грошові витрати, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.15 
Грошові та фінансові теорії і політика 06.73.07 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
ГРУПА 
Верстати шліфувальної групи 55.29.33.49 
Виробництво металів платинової групи 53.37.91.33 
Восьма група періодичної системи 31.17.15.35 
Геометрія в просторах з іншими фундаментальними групами 27.21.23 
Групи Лі 27.17.35 
Групи і скупчення галактик. Надскупчення галактик. Метагалактика 41.27.35 
Групи інтересів 11.15.73 
Групи. Теорія груп 27.17.17 
Демографічні проблеми окремих груп населення 05.11.91 
Друга група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.09 
Друга група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.23 
Економічний розвиток окремих груп країн 06.52.41 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
Культура різних класів, соціальних верств і груп населення 13.11.27 
Лексико-семантичні групи слів 16.21.47.05 
Методи теорії груп у фізиці 29.05.05 
Окремі групи і породи лісових дерев і чагарників 68.47.39 
Освіта для окремих груп населення 14.15.23 
П'ята група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.17 
П'ята група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.29 
Перша група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.07 
Побічна підгрупа І групи періодичної системи 31.17.15.37 
Психологія малих груп і колективів 15.41.47 
Соціальні групи. Колективи 04.41.31 
Соціальні класи, спільноти і групи 02.41.31; 04.41 
Сьома група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.21 
Сьома група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.33 
Третя група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.11 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
Четверта група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.15 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
Шоста група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.19 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
ГРУПОВИЙ 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
ГТУ 
Газотурбінні установки (ГТУ) 55.37.29.17 
ГУБА 
Хвороби губ 76.29.55.11 
ГУБЧАТИЙ 
Виробництво губчатого заліза 53.31.17.15 
ГУЖОВИЙ 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
ГУМА 
Виробництво гуми для взуття 64.39.29 
Гума 81.29.09.33 
Гума та пластини для полірування 61.71.37.23 
Застосування пластмаси і гуми в автомобілебудуванні 55.43.09.15 
Машини і устаткування для виробництва виробів із гуми 55.39.33.33 
Основні процеси виробництва гуми 61.63.13 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Пластмаси. Гума 55.09.39 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві гуми і виробів з неї 61.63.09 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
ГУМОВАНИЙ 
Гумові клеї і герметики. Гумована продукція 61.63.35 
ГУМОВИЙ 
Гумове взуття 61.63.37 
Відходи гумового виробництва 87.53.13.92 
Гумові клеї і герметики. Гумована продукція 61.63.35 
Інші гумові вироби 61.63.99 
Методи випробування і властивості гумових виробів 61.63.81 
Утилізація і регенерація відходів гумового виробництва 61.63.91 
ГУМОВОТЕХНІЧНИЙ 
Гумовотехнічні вироби 61.63.31 
ГУСЕНИЧНИЙ 
Гусеничні та напівгусеничні машини 55.43.33.35 
Густина металургійних розплавів 53.03.05.11 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
ГУТАПЕРЧА 
Гутаперча. Балата. Чикле. Гваюла 61.57.29.17 
ГУТНИЙ 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
ҐНОТ 
Детонаційні ґноти 61.43.29.21 
ҐРАТИ 
Коливання кристалічних ґрат 29.19.07 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
ҐРУНТ 
Біологія ґрунтів 68.05.45 
Вирощування сільськогосподарських культур без ґрунту. Захищений ґрунт 68.29.25 
Відновлювання родючості ґрунтів 87.21.23 
Вода в ґрунтах та підґрунті 37.27.29 
Генезис ґрунтів 68.05.31 
Географія ґрунтів 39.19.27; 68.05.33 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Ґрунтова мікробіологія 34.27.25 
Ґрунтові води. Водоносні шари (горизонти) 70.27.05.05 
Джерела забруднення ґрунтів. Контролювання забрудненості 87.21.15 
Ерозія ґрунтів і боротьба з нею 68.31.27 
Забруднення ґрунтів 87.21.09 
Загальні питання механізації обробітку ґрунту 55.57.31.01 
Класифікація ґрунтів 68.05.35 
Контролювання ґрунтових параметрів 70.81.11 
Машини для горизонтального буріння і продавлювання ґрунту 55.53.29.43 
Машини для стабілізації ґрунту 55.53.33.35 
Машини для ущільнення ґрунту 55.53.33.29 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Методи поліпшення властивостей ґрунтів 38.63.55 
Механізація обробітку ґрунтів 68.85.29 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Мінералогія ґрунтів 68.05.39 
Морфологія ґрунтів 68.05.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони ґрунтів 87.21.37 
Обробіток ґрунту 68.29.15 
Освоєння та осушення мерзлотних ґрунтів 70.23.44 
Охорона ґрунтів 87.21 
Охорона ґрунтів в окремих регіонах і країнах 87.21.91 
Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії 87.21.05 
Регулювання водно-сольового режиму ґрунтів 70.03.15 
Речовини, що забруднюють ґрунт 87.15.09.11 
Родючість ґрунтів. Бонітування 68.05.29 
Санітарна охорона ґрунту 76.01.94.11 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
Устаткування для обробітку ґрунту, поливання рослин 55.53.29.31 
Фізика ґрунтів 68.05.41 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
Хімічна меліорація ґрунтів 68.33.31 
Хімія ґрунтів 68.05.43 
ҐРУНТОВКА 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
ҐРУНТОЗНАВСТВО 
Ґрунтознавство 38.63.15; 68.05 
ҐРУНТООБРОБНИЙ 
Ґрунтообробне устаткування для лісового господарства 68.47.85.05 
Ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31 
Інші ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31.99 
ДАВАЛЬНИЦЬКИЙ 
Операції з давальницькою сировиною 72.13.73.19 
ДАВАЧ 
Датчики (давачі) і перетворювачі 50.09.37 
Датчики (давачі) крутного моменту 59.71.35.07 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
ДАВНІЙ 
Давній світ (до Ц ст. н. е.) 03.09.23 
ДАВНЬОРУСЬКИЙ 
Архіви Давньоруської держави 13.71.09.11 
ДАКТИЛОСКОПІЯ 
Ідентифікація. Реєстрація. Дактилоскопія. Трасологія 10.85.31.03 
ДАЛЕКОЗОРІСТЬ 
Далекозорість 76.29.56.15 
ДАМБА 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
ДАОСИЗМ 
Конфуціанство. Даосизм 21.15.45 
ДАТЧИК 
Датчики (давачі) і перетворювачі 50.09.37 
Датчики (давачі) крутного моменту 59.71.35.07 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
ДАЧА 
Перебування в заміських будинках, на дачах, у селі 71.37.08.17 
ДВАНАДЦЯТИПАЛИЙ 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 76.29.34.15 
ДВЕРНИЙ 
Виробництво віконних і дверних блоків 66.33.31 
ДВЗ 
Газо- і гідродинамічні процеси в ДВЗ 55.42.03.35 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
ДВЗ незвичайних схем 55.42.41.33 
Енергетичні та економічні показники ДВЗ 55.42.03.41 
Загальні питання конструювання, розрахунку і випробування ДВЗ 55.42.27.01 
Змащування ДВЗ. Мастила і мастильні матеріали 55.42.27.45 
Зниження токсичних викидів ДВЗ 55.42.27.47 
Кінематика і динаміка ДВЗ 55.42.03.43 
Коливання, вібрації та шум ДВЗ 55.42.03.45 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Механізми передачі ДВЗ 55.42.27.33 
Несталі режими роботи ДВЗ 55.42.03.38 
Охолоджування ДВЗ 55.42.27.41 
Процеси сумішоутворювання і згоряння в ДВЗ. Продукти згоряння ДВЗ 55.42.03.31 
Пуск ДВЗ 55.42.27.39 
Робота ДВЗ в гірських умовах 55.42.03.39 
Робочі характеристики ДВЗ 55.42.03.37 
Роторні ДВЗ лопатевого та інших типів 55.42.39.31 
Роторні ДВЗ типу Ванкеля 55.42.39.29 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
Способи і механізми зрівноважування ДВЗ 55.42.27.31 
Теплопередача в ДВЗ 55.42.03.33 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
Тертя і зношуваність ДВЗ 55.42.03.47 
Технічні характеристики і конструкції ДВЗ 55.42.31.31 
Форсування ДВЗ. Наддування 55.42.27.49 
ДВИГУН 
Авіаційні газотурбінні двигуни 55.42.47.37 
Авіаційні двигуни 55.42.47 
Випробування авіаційних двигунів 55.42.47.55 
Випробування двигунів 55.42.81 
Випробування ракетних двигунів і РУ 55.42.49.43 
Вплив авіаційних двигунів на довкілля 55.42.47.61 
Газові та газорідинні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.35 
Гібридні ракетні двигуни 55.42.49.35 
Двигуни автомобілів 55.43.41.29 
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 55.42.31 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
Двоконтурні турбореактивні двигуни 55.42.47.41 
Експлуатаційна технологічність авіаційних двигунів 55.42.47.59 
Експлуатаційна технологічність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.47 
Експлуатація двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.33 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Забійні двигуни 52.47.15.11 
Загальні питання розвитку двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.01 
Комбіновані двигуни 55.42.33 
Комбіновані та інші види авіаційних двигунів 55.42.47.51 
Машини з іншими видами двигунів 55.43.33.99 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Надійність авіаційних двигунів 55.42.47.57 
Надійність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.45 
Паливно-мастильні матеріали авіаційних двигунів 55.42.47.53 
Парові двигуни 55.42.41.31 
Поршневі та роторні авіаційні двигуни 55.42.47.49 
Протипожежні помпи. Протипожежні двигуни 81.92.15.11 
Прямоточні повітряно-реактивні двигуни (ППРД) 55.42.47.45 
Ракетні двигуни 55.42.49 
Ракетні двигуни на твердому паливі 55.42.49.33 
Ремонт двигунів 55.42.83 
Рідинні ракетні двигуни і РУ 55.42.49.31 
Розроблення авіаційних двигунів 55.42.47.29 
Розроблення ракетних двигунів і рушійних установок (РУ) 55.42.49.29 
Роторні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.39 
Системи автоматичного керуваняя авіаційних двигунів 55.42.47.31 
Системи запуску авіаційних двигунів 55.42.47.35 
Системи змащування авіаційних двигунів 55.42.47.33 
Системи, вузли і агрегати двигунів 55.42.27 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
Технологія виробництва двигунів 55.42.13 
Транспортні засоби з лінійними асинхронними двигунами 73.49.33 
Турбовентиляторні двигуни 55.42.47.43 
Турбореактивні двигуни 55.42.47.39 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
ДВИГУНОБУДУВАННЯ 
Двигунобудування 55.42 
Загальні питання щодо ракетного двигунобудування 55.42.49.01 
Історія розвитку двигунобудування. Персоналія 55.42.01.09 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Спеціальні матеріали двигунобудування 55.42.09 
ДВОВАННИЙ 
Виробництво сталі в мартенівських і двованних печах 53.31.23.15 
ДВОЄБОРСТВО 
Лижне двоєборство 77.29.27 
ДВОКОНТУРНИЙ 
Двоконтурні турбореактивні двигуни 55.42.47.41 
ДВОПАРТІЙНИЙ 
Двопартійна система 11.15.53 
ДВП 
Виробництво ДВП мокрим способом 66.35.31.15 
Виробництво ДВП сухим способом. Плити НЗІ 66.35.31.17 
Виробництво деревоволокнистих плит (ДВП) 66.35.31 
Інші види ДВП 66.35.31.21 
Оздоблення ДВП. Фарбування. Ламінування 66.35.31.19 
Сировина і матеріали для виробництва ДВП 66.35.31.09 
Устаткування для виробництва ДВП 66.35.31.23 
ДЕБІТ 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
ДЕГАЗАЦІЯ 
Дегазація рідких металів і сплавів 53.03.11.21 
Дезінфекційні, дезінсекційні і дезінфікувальні засоби 76.09.27.05 
Устаткування і прилади для дегазації 55.33.43.39 
ДЕЗАКТИВАЦІЯ 
Дезактивація 58.35.15 
Дезактивація відходів 58.91.33 
ДЕЗІНТЕГРАТОР 
Дезінтегратор відходів 87.53.13.17 
ДЕЗІНФЕКЦІЙНИЙ 
Дезінфекційні, дезінсекційні і дезінфікувальні засоби 76.09.27.05 
ДЕЗІНФЕКЦІЯ 
Дезінфекція 76.33.43.11 
Технологія пестицидів і речовин для дезінфекції 61.49 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
ДЕЗІНФІКУВАЛЬНИЙ 
Дезінфекційні, дезінсекційні і дезінфікувальні засоби 76.09.27.05 
ДЕКАДАНС 
Мистецтво початку ХХ ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
ДЕКАПІРУВАННЯ 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
ДЕКОР 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
ДЕКОРАТИВНИЙ 
Види декоративного керамічного розпису 80.31.37.13 
Декоративне риборозведення 69.25.57 
Декоративне хімічне оброблення. Хімічне забарвлення, відбілювання 81.33.33.21 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Квітникарство і декоративне садівництво 68.35.57 
Механічне декоративне оброблення 80.33.29.07 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНИЙ 
Декоративно-прикладне мистецтво 18.31.51 
ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВИЙ 
Виготовлення декоративно-ужиткових виробів з кераміки 80.31.37.17 
Декоративно-ужиткові вироби та прикраси 80.31.35.11 
ДЕЛЬТАПЛАНЕРНИЙ 
Дельтапланерний спорт 77.29.22 
ДЕМОГРАФ 
Кадри демографів 05.01.79 
ДЕМОГРАФІЧНИЙ 
Автоматизація і автоматизовані системи в демографічних дослідженнях 05.01.85 
Демографічна поведінка 05.11.15.05 
Демографічна політика 05.11.69 
Демографічний аналіз 05.07.13 
Демографічні моделі 05.07.37 
Демографічні показники 05.07.15 
Демографічні проблеми 87.24.21 
Демографічні проблеми окремих груп населення 05.11.91 
Демографічні процеси в цілому 05.11.15 
Демографічні таблиці 05.07.35 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Методи демографічних досліджень 05.07.11 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Пропаганда і популяризація демографічних знань 05.01.39 
Система демографічних наук 05.07.07.05 
Соціологічні і демографічні проблеми в будівництві 67.01.51 
Теорія і методологія демографічної науки 05.07 
ДЕМОГРАФІЯ 
Викладання демографії 05.01.45 
Демографія 05 
Економічна демографія 05.07.07.11 
Загальні питання демографії 05.01 
Інформаційна діяльність у демографії 05.01.29 
Історична демографія 05.07.07.07 
Історія демографії. Персоналія 05.01.09 
Історія населення. Історична демографія 05.31 
Міжнародне співробітництво в галузі демографії 05.01.17 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Організація науково-дослідної роботи в демографії 05.01.21 
Регіональна демографія 05.07.07.15 
Розселення населення. Географічна демографія 05.41 
Соціальна демографія 05.07.07.13 
Сучасний стан і перспективи розвитку демографії 05.01.11 
Термінологія демографії. Довідкова література з питань демографії 05.01.33 
ДЕМОДУЛЯТОР 
Модулятори, демодулятори і перетворювачі частоти 47.41.35 
ДЕМОКРАТІЯ 
Демократія 11.15.31 
Конституційна демократія 11.15.31.03 
Парламентська демократія 11.15.31.05 
Соціалістична демократія. Народна демократія 11.15.31.11 
ДЕМОНТАЖ 
Монтаж і демонтаж машин і промислового устаткування 81.83.15 
ДЕМОСОЦІАЛЬНИЙ 
Вибіркові демосоціальні обстеження населення 05.21.41 
ДЕМПІНГ 
Товарний демпінг 72.15.35 
ДЕМПФЕР 
Амортизатори, демпфери та інші віброізолюючі пристрої 55.03.41.17 
Пружини, демпфери 55.03.41 
ДЕМПФІРУВАННЯ 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
ДЕНДРОЛОГІЯ 
Дендрологія 68.47.32 
ДЕОНТОЛОГІЯ 
Медична етика і деонтологія 76.75.27 
ДЕПАРАФІНІЗАЦІЯ 
Очищення, депарафінізація і регенерація нафтопродуктів 61.51.19 
ДЕПРЕСІЯ 
Депресії 76.29.52.21 
ДЕРЕВ'ЯНИЙ 
Виробництво багета і дерев'яних рам 66.43.41 
Виробництво дерев'яних виробів господарсько-побутового призначення 66.43.39 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Виробництво дерев'яних діжок 66.41.31 
Виробництво дерев'яних конструкцій 66.33.29 
Виробництво дерев'яних контейнерів, піддонів, барабанів 66.41.33 
Виробництво дерев'яних погонажних виробів 66.31.37 
Виробництво дерев'яних погонажних деталей 66.33.37 
Виробництво дерев'яних ящиків (ящичної тари) 66.41.29 
Виробництво дерев'яного спортивного інвентарю 66.43.33 
Виробництво дерев'яної тари 66.41 
Виробництво інших видів дерев'яної тари 66.41.99 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Виробництво плетеної дерев'яної тари 66.41.35 
Дерев'яні іграшки та іграшки з деревиннотирсових мас 80.35.31 
Дерев'яні конструкції 67.11.37 
Побутові речі (кухонний дерев'яний посуд) 80.31.31.07 
ДЕРЕВИНА 
Будова деревини 66.03.03 
Вади деревини 66.03.07 
Верстати і устаткування для оброблення деревини 66.29.29 
Відходи деревини 87.53.13.19 
Деревина і будівельні вироби з неї 67.09.41 
Деревина модифікована 66.03.11 
Деревина, модифікована радіаційно-хімічним способом 66.03.11.17 
Деревина, модифікована термохімічним способом 66.03.11.15 
Деревина, модифікована термохімічним способом (деревина пресована) 66.03.11.11 
Деревина, модифікована хіміко-механічним способом 66.03.11.13 
Деревина, модифікована хімічним способом 66.03.11.19 
Енергохімічне перероблення деревини 61.55.33 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Захист деревини. Просочування деревини 66.29.19 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
Інструмент для свердління, довбання, пазування деревини 55.31.39.33 
Інші види оброблення деревини 66.29.99 
Інші способи різання деревини 66.29.33 
Лісохімічні виробництва. Антисептування деревини 61.55 
М'яколистяні породи дерев. Деревина м'яколистяних порід 66.03.09.11 
Механічне оброблення деревини 66.29.21 
Надання вогнестійкості деревині і матеріалам з деревини 66.29.19.05 
Перероблення низькоякісної деревини і відходів лісозаготівель 66.19.91 
Пересування та ущільнення деревини 66.29.27 
Розколювання деревини 66.19.15.11 
Розпилювання деревини та деревинних матеріалів 66.29.31.11 
Склад, властивості і кваліфікація деревини 66.03.05 
Склеювання деревини 66.29.23 
Спресована деревина. Спресовані відходи деревооброблення 61.55.91.05 
Сушіння деревини 66.29.17 
Твердолистяні породи дерев. Деревина твердолистяних порід 66.03.09.09 
Теплове оброблення деревини 66.29.15 
Технологія і устаткування для оброблення деревини 66.29 
Устаткування для оброблення деревини 66.29.35 
Устаткування для пересування та ущільнення деревини 66.29.27.05 
Устаткування і машини для просочування та захисту деревини 66.29.19.07 
Фізико-механічні властивості деревини 66.03.05.07 
Хвойні породи дерев. Деревина хвойних порід 66.03.09.07 
Шліфувальні плити та інструмент для шліфування деревини 55.31.39.35 
Штучно забарвлена деревина 66.03.13 
ДЕРЕВИННИЙ 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
Виробництво виробів для будівництва на основі деревинних матеріалів 66.43.31 
Виробництво деревинних пластиків 66.35.34 
Виробництво деревинної маси 66.45.29 
Деревинні матеріали 55.09.41 
Деревинні плити з орієнтованими стрижнями 66.35.29.15 
Різання деревинних матеріалів 66.29.31 
Розкрій деревинних матеріалів для виробництва меблів 66.37.15 
Розпилювання деревини та деревинних матеріалів 66.29.31.11 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Устаткування для підготування деревинної і недеревинної сировини 66.45.51.07 
Утилізація деревинних відходів, стружки, тирси 66.19.93 
ДЕРЕВИННОВОЛОКНИСТИЙ 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
ДЕРЕВИННОСТРУЖКОВИЙ 
Виробництво деревинностружкових плит 66.35.29.08 
Сировина і матеріали для деревинностружкових плит 66.35.29.09 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
Устаткування для деревинностружкових плит 66.35.29.21 
ДЕРЕВИННОТИРСОВИЙ 
Дерев'яні іграшки та іграшки з деревиннотирсових мас 80.35.31 
ДЕРЕВИНОЗНАВСТВО 
Деревинознавство 66.03 
ДЕРЕВНИЙ 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Виробництво деревних плитних матеріалів 66.35.29 
Виробництво деревного борошна 66.43.45 
Виробництво деревної вовни (пакувальної стружки) 66.43.43 
Виробництво деревної стружки для плит 66.35.29.07 
Деревне вугілля 66.19.91.19 
Деревні стружки. Тирса. Паливні брикети 66.19.91.21 
ДЕРЕВО 
Вироби з дерева 80.31.31 
Дерево та інші суднобудівні матеріали 55.45.09.19 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
М'яколистяні породи дерев. Деревина м'яколистяних порід 66.03.09.11 
Окремі групи і породи лісових дерев і чагарників 68.47.39 
Очищення дерев від сучків 66.19.15.05 
Первинне оброблення дерев і заготовленого лісу 66.19.15 
Породи дерев 66.03.09 
Твердолистяні породи дерев. Деревина твердолистяних порід 66.03.09.09 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
Хвойні породи дерев. Деревина хвойних порід 66.03.09.07 
Чайний кущ. Кавове дерево. Шоколадне дерево 68.35.54 
ДЕРЕВОВОЛОКНИСТИЙ 
Виробництво деревоволокнистих плит (ДВП) 66.35.31 
ДЕРЕВООБРОБЛЕННЯ 
Вимірювальний і випробувальний інструмент для деревооброблення 55.31.39.39 
Просочування в деревообробленні 66.29.07 
Спресована деревина. Спресовані відходи деревооброблення 61.55.91.05 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
ДЕРЕВООБРОБНИЙ 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Деревообробний інструмент 55.31.39 
Довбальні деревообробні верстати 66.29.29.23 
Загальні питання лісової і деревообробної промисловості 66.01 
Інше деревообробне устаткування 66.29.35.37 
Інші види деревообробних верстатів і пристроїв 55.29.39.52 
Інші види деревообробних верстатів і устаткування 66.29.29.39 
Інші спеціальні деревообробні виробництва 66.43.99 
Історія лісової і деревообробної промисловості. Персоналія 66.01.09 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Комбіновані і універсальні деревообробні верстати 66.29.29.31 
Контрольно-вимірювальний інструмент для деревообробної промисловості 66.29.37.27 
Круглопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.29 
Круглорізальні деревообробні верстати 66.29.29.05 
Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 66 
Пилки деревообробні 55.31.39.29 
Повздовжньо-стругальні деревообробні верстати 66.29.29.11 
Приводи, вузли і деталі деревообробних верстатів 66.29.29.37 
Пристрої і пристосування для деревообробних верстатів 55.29.39.50 
Проектування деревообробних вирбництв 66.29.04 
Свердлильні деревообробні верстати 66.29.29.21 
Спеціальні деревообробні виробництва 66.43 
Стрічкопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.31 
Стрічкорізальні деревообробні верстати 66.29.29.07 
Теоретичні основи деревообробного виробництва 66.29.03 
Теоретичні основи проектування і конструювання деревообробного устаткування 66.29.05 
Теоретичні питання проектування і конструювання деревообробного устаткування 55.29.39.03 
Токарні і токарно-копіювальні деревообробні верстати 66.29.29.25 
Устаткування і пристосування для деревообробних верстатів 66.29.29.35 
Устаткування спеціальних деревообробних виробництв 55.29.39.61 
Фрезерні деревообробні верстати 66.29.29.17 
Шипорізальні деревообробні верстати 66.29.29.19 
Шліфувальні і полірувальні деревообробні верстати 66.29.29.27 
ДЕРЕВООБРОБУВАЛЬНИЙ 
Деревообробне устаткування 55.29.39 
ДЕРЕВОРІЗАЛЬНИЙ 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструмента 55.29.39.49 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструменту 66.29.29.33 
Дереворізальний інструмент 66.29.37 
Пристрої для підготування дереворізальних інструментів 66.29.37.25 
Устаткування для заточування та підготування дереворізальних інструментів 66.29.35.39 
Фрези дереворізальні 55.31.39.31 
ДЕРЖАВА 
Архіви Давньоруської держави 13.71.09.11 
Воєнна безпека держави 78.17.75 
Воєнна організація держави 78.17.75.05 
Воєнна політика і воєнні доктрини окремих держав 78.17.54 
Держава і право окремих країн 10.91 
Держава і право. Юридичні науки 10 
Держава як елемент політичної системи 11.15.41 
Держава як суб'єкт міжнародних відносин 11.25.42 
Держава. Народ. Нація. Право держави 10.15.03 
Економічна основа держави 10.15.27 
Загальна історія держави і права 10.09.09 
Загальна теорія держави і права 10.07 
Загальні проблеми держави і права 10.01.02 
Збройні сили інших держав 78.27.55 
Зміна форми держави 11.15.01.55 
Історія держави і права 10.09 
Історія держави і права окремих країн 10.09.91 
Керування збройними силами держави 78.27.02 
Міжнародне право в практиці окремих держав 10.87.91 
Міжнародне співробітництво держав із спеціальних питань 11.25.67 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери держави і права 10.01.01.13 
Патентування в іноземних державах 85.33.07.13 
Патентування винаходу в іноземних державах 85.31.31.27 
Перехід спадщини до держави 10.45.55 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Права громадян (цивільне право). Держава і людина 10.15.15.05 
Примітивна держава 11.15.09 
Провідні матеріали стосовно держави і права 10.01.01 
Протиповітряна оборона держави 78.27.37.07 
Протиправні дії стосовно держави. Політичні злочини в цілому 10.77.21.03 
Роль держави в розвитку економіки 06.52.25 
Символи держави 10.15.61 
Соціологія держави, права і політики 04.51.35 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
Теорія держави 10.07.53 
Типи держав 11.15.01.53 
Управління в галузі адміністративно-політичної діяльності держави 10.17.51 
Філософські проблеми держави і права 10.07.27 
Фінансова діяльність держави. Фінансовий контроль 10.21.21 
Формування служби безпеки держави 78.27.65.13 
Церква і держава 21.41.45 
ДЕРЖАВНИЙ 
Висновки державної екологічної експертизи 87.03.17.11 
Відповідальність у державному праві 10.15.65 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Державна монополія зовнішньої торгівлі 72.15.37 
Державна науково-технічна політика 12.41.21.03 
Державна прикордонна служба (прикордонні війська) 78.27.65.07 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Державна служба 10.17.25 
Державна служба стандартних довідкових даних 90.21.31 
Державна служба стандартних зразків 90.21.33 
Державна служба часу і частоти 90.21.29 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Державне (конституційне) право і управління 10.15 
Державне (конституційне) право і управління окремих країн 10.15.91 
Державне оборонне замовлення 78.17.77.07 
Державне регулювання водокористуванням 10.59.51 
Державне регулювання лісокористування 10.57.51 
Державне соціальне страхування 10.63.61 
Державне та адміністративне управління 82.13 
Державне управління і управління сільським господарством 10.51.31 
Державне управління з користування надрами 10.61.51 
Державне управління лісами 10.57.31 
Державний бюджет 06.73.15.05 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Державний контроль над експортом зброї. 78.75.47.07 
Державний нагляд за охороною праці 86.19.17 
Державний сектор. Державні підприємства 06.56.45 
Державний устрій 10.15.43; 11.15.43 
Державний устрій (політична система) 23.04.12 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні резерви і мобілізаційні запаси 78.75.41 
Державні сільськогосподарські підприємства та об'єднання 10.51.35 
Державні та міжнародні системи та служби із сертифікації 84.05.80 
Державні фінанси. Податки 06.73.15 
Державні цільові програми 82.13.29.09 
Державні, національні та міжнародні організації щодо якості 81.81.03 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Діяльність Державної податкової адміністрації 82.13.23 
Діяльність державного казначейства 82.13.29.11 
Економічна політика. Державне регулювання економіки 06.56.31 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Напрями діяльності державних органів 82.13.29 
Напрями діяльності органів державного управління 82.14 
Національний і державний суверенітет 10.15.41 
Національні (державні) змагання 77.31.17 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
Основи теорії державного управління 82.13.03 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
Правове регулювання державних доходів 10.21.41 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Правовий режим земель державного фонду 10.55.57 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Програми державного регулювання економіки 82.15.19 
Система органів влади і державного управління 10.15.33 
Система органів державної влади і управління 11.15.45 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Управління державними і громадськими справами 10.15.31 
Фізичне виховання за державними програмами 77.03.13 
Функції державного та адміністративного управління 82.13.03.05 
Центральне державне управління 82.13.27 
ДЕРЖНАГЛЯД 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
ДЕРМАТОЗ 
Тропічні дерматози 76.35.47.11 
ДЕРМАТОЛОГІЯ 
Дерматологія і венерологія 76.29.57 
ДЕРМАТОМІАЗИТ 
Дерматоміазит 76.29.32.11 
ДЕСАНТ 
Бойові машини для десанту 78.25.10.13 
ДЕСКРИПТИВНИЙ 
Дескриптивна теорія функцій 27.25.15 
ДЕСУЛЬФУРАЦІЯ 
Десульфурація металургійних розплавів 53.03.11.25 
ДЕТАЛЬ 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
Архітектурні деталі, орнаменти і прикраси 67.09.95 
Взаємозамінність деталей машин 55.03.09 
Виготовлення і оброблення деталей верху взуття 64.41.18 
Виготовлення і оброблення деталей низу взуття 64.41.17 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Виробництво дерев'яних погонажних деталей 66.33.37 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей кріогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Вузли і деталі верстатів 55.29.33.57 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Вузли, деталі та елементи радіоелектронної апаратури 47.59 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
ГВС оброблення деталей автомобілів 81.19.51.13 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
Деталі й елементи трубопроводів 73.39.35 
Деталі кріогенного устаткування 81.31.11 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
З'єднувальні деталі та встановлювальні вироби 47.59.41 
Інші деталі машин і механізмів 55.03.99 
Компоненти, деталі креслярських циркулів 59.73.33.63 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Машинознавство і деталі машин 55.03 
Методи випробування автомобілів і їхніх вузлів та деталей 55.43.81.15 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Міцність і тривкість вузлів і деталей машин 55.03.03 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Облицьовування деталей у виробництві меблів 66.37.19 
Оброблення деталей у виробництві меблів 66.37.21 
Окремі вузли і деталі сільськогосподарських машин 55.57.99.29 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Оптичні деталі фотоапаратів 60.33.19.21 
Приводи, вузли і деталі деревообробних верстатів 66.29.29.37 
Пристрої подавання деталей 55.30.33.15 
Розкрій матеріалів на деталі верху взуття 64.41.18.17 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
Розкрій матеріалів на деталі низу взуття 64.41.17.17 
Стандарти в машинобудуванні та деталі машин 55.03.01.37 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
Тертя і зношуваність деталей машин 55.03.11.17 
Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей 81.83.19.07 
Технологія виготовлення окремих деталей ювелірних виробів 80.33.14.05 
Технологія виробництва деталей і вузлів машин 55.03.17; 55.13.17 
Технологія з'єднання деталей ювелірних виробів 80.33.14.07 
Технологія усунення дефектів типових деталей 81.83.19.11 
ДЕТЕРГЕНТ 
Детергенти і засоби для чищення 61.71.29.19 
ДЕТОНАТОР 
Детонатори для потужних вибухових речовин 61.43.29.17 
ДЕТОНАЦІЙНИЙ 
Детонаційні ґноти 61.43.29.21 
ДЕТОНАЦІЯ 
Горіння і детонація 30.51.23 
ДЕФЕКТ 
Дефекти кристалічної будови 53.49.05.05 
Дефекти кристалічної структури 29.19.11 
Дефектоскопія. Дефекти матеріалів та їхнє виявлення 81.09.81.13 
Технологія усунення дефектів типових деталей 81.83.19.11 
ДЕФЕКТОЛОГІЯ 
Історія спеціальних шкіл і дефектології 14.09.29 
Спеціальні (корекційні) школи. Дефектологія 14.29 
ДЕФЕКТОСКОПІЯ 
Випробування матеріалів. Дефектоскопія 81.09.81 
Дефектоскопія. Дефекти матеріалів та їхнє виявлення 81.09.81.13 
ДЕФІБРИЛЯЦІЯ 
Електрична дефібриляція 76.29.45.15 
ДЕФОЛІАНТ 
Гербіциди, дефоліанти, регулятори росту рослин 61.49.37 
ДЕФОРМАЦІЯ 
Властивості матеріалів, що впливають на їхню спроможність до деформації 30.19.59 
Деформація земної поверхні 52.13.11 
Деформація і напрям 55.19.03.15 
Напружений стан і деформація гірського масиву 52.13.25.05 
Утворення текстури деформації 53.49.05.25 
ДЕФОРМУВАННЯ 
Оброблення поверхні пластичним деформуванням (ППД) 55.21.21 
ДЕФОСФОРАЦІЯ 
Дефосфорація металургійних розплавів 53.03.11.27 
ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
ДЕШИФРУВАННЯ 
Топографічне дешифрування знімків 36.29.31 
ДЖАЗ 
Джаз 18.41.45.15 
ДЖЕРЕЛО 
Аналітико-синтетичне перероблення документальних джерел інформації 20.19 
Бібліографічний опис джерел інформації 20.19.15 
Біомедичне застосування джерел іонізуючого випромінювання 34.49.27 
Види джерел інформації 20.17.15 
Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел 87.15.04.05 
Вплив інших джерел забруднення на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.21 
Джерела випромінювань, їхні типи та характеристики 58.31.29 
Джерела води для зрошення 70.21.09 
Джерела електроживлення 47.59.39 
Джерела живлення 50.09.43 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Джерела забруднення ґрунтів. Контролювання забрудненості 87.21.15 
Джерела забрудненості атмосферного повітря. Контролювання забрудненості 87.17.15 
Джерела інвестування економіки 82.15.07 
Джерела міжнародного права 10.87.08 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Джерела обводнювання і водопостачання 70.19.11 
Джерела постійного струму для електролізерів 61.13.27.17 
Джерела права 10.01.08 
Джерела світла 45.51.29 
Джерело викидів 87.15.07.05 
Джерело забруднення 87.15.07 
Документальні джерела інформації 20.17 
Електротехнічне устаткування імпульсних джерел енергії 45.53.34 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
Зіркоподібні джерела випромінювання 41.23.39 
Комерційні аспекти інформаційних джерел 20.17.19 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Лінійне джерело 87.15.07.07 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади увімкнення і керування джерелами світла 45.51.31 
Установки з комбінованими джерелами енергії 55.38.29 
Хімічні джерела струму 61.13.27.19 
Шум від розташованого поряд джерела, що працює 87.55.29.23 
ДЖЕРЕЛОЗНАВСТВО 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Джерелознавство 03.81.37 
ДЖИН 
Виробництво віски, ромів, джинів та інших подібних напоїв 65.47.33 
ДЗЕН-БУДДИЗМ 
Буддизм. Дзен-буддизм 21.15.41 
ДЗЕРКАЛО 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ДЗЕРКАЛЬНИЙ 
Дзеркальне скло. Плиткове скло 81.37.09.07 
Нанесення дзеркальних покриттів 81.37.15.11 
ДИДАКТИКА 
Загальна теорія освіти і навчання (дидактика) 14.07.07 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
ДИЗАЙН 
Графічний дизайн 81.95.33 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
ДИЗЕЛЬ 
Дизелі 55.42.29 
Експлуатація дизелів 55.42.29.31 
Технічні характеристики і конструкції дизелів 55.42.29.29 
ДИЗЕЛЬНИЙ 
Газойлі. Дизельне пальне. Мазути 61.51.30.11 
Дизельний рухомий склад 55.41.31 
ДИЗЕНТЕРІЯ 
Дизентерія 76.29.50.19 
ДИКИЙ 
Охорона видів диких тварин, що мігрують 87.27.17 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
ДИКОРОСЛИЙ 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
ДИКТОФОН 
Друкарські машинки і автомати, диктофони 59.73.29 
ДИМОВИЙ 
Системи видалення димових газів 53.07.05.29 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
ДИНАМІКА 
Газова динаміка 30.17.33 
Динаміка абразивного оброблення 55.19.05.17 
Динаміка атмосфери 37.21.31 
Динаміка атмосфери і океану 30.51.33 
Динаміка вод суші 37.27.17 
Динаміка водного режиму на територіях, що пілягають меліорації 70.03.21 
Динаміка і режим підземних вод 38.61.15 
Динаміка польоту 55.47.03.33 
Динаміка польоту космічних апаратів і ракет 55.49.05 
Динаміка процесу різання 55.19.03.19 
Динаміка. Кінетика 30.15.41 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Дослідження кінематики і динаміки роботів і маніпуляторів 55.30.03.03 
Загальна динаміка океану і взаємодія океану з атмосферою 37.25.15 
Зустріч на орбіті. Динаміка перехоплення 55.49.05.39 
Кінематика і динаміка ДВЗ 55.42.03.43 
Кінематика і динаміка зоряних систем 41.27.15 
Математичні моделі газової динаміки 27.35.17 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
Розріджений газ і молекулярна газова динаміка 30.51.15 
Ряди динаміки 83.03.39 
Статика і динаміка корабля 55.45.03.21 
Структура і динаміка наукових кадрів 12.79.21 
Ціни світового ринку та їхня динаміка 72.25.29 
ДИНАМІЧНИЙ 
Динамічні процеси в тілі Землі, планет та їхніх супутників 30.51.37 
Динамічні процеси в конвективній зоні та атмосфері Сонця 89.51.31.05 
Загальна теорія динамічних систем 28.29.61.03 
Задачі динамічного програмування 28.29.21 
Навколосонячний космічний простір і динамічні процеси 41.21.25 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Теорія динамічного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.15 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
ДИПЛОМ 
Диплом на відкриття 85.37.31 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
ДИПЛОМАТИКА 
Дипломатика 03.81.29 
ДИПЛОМАТИЧНИЙ 
Дипломатичне право. Посольське право 10.87.07.15 
ДИПЛОМАТІЯ 
Зовнішня політика і дипломатія 10.87.31 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія 11.25 
ДИРЕКТИВНИЙ 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
ДИРИГЕНТ 
Диригенти та їхня творчість 18.41.51.15 
ДИРИЖАБЛЬ 
Планери, дирижаблі, парашути 55.47.29.37 
ДИСИПАТИВНИЙ 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
ДИСКОВИЙ 
Дискові гальма 55.03.37.19 
ДИСКРЕТНИЙ 
Автоматизовані системи керування дискретними технологічними процесами 50.47.31 
Дискретні відображення з шумом 28.29.65.25 
Дискретні напівпровідникові прилади 47.33.29 
Дискретні та логічні елементи 50.09.29 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
Основи механіки дискретних систем і механіки суцільного середовища 30.03.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
ДИСКУРС 
Моделі дискурсу 28.23.21 
ДИСЛОКАЦІЯ 
Дисоціація молекул під дією світла 31.15.16 
Повзучість. Реологія. Теорія дислокацій 30.19.27 
Теплота дисоціації 53.03.03.25 
Термічна дисоціація 31.15.16.05 
ДИСПЕРГАЦІЙНИЙ 
Диспергаційні методи 31.15.39.05 
ДИСПЕРСІЙНИЙ 
Дисперсійний аналіз 83.03.05.05 
Дисперсійний аналіз суспензій і емульсій 31.15.45 
Старіння, дисперсійне твердіння 55.21.15.19 
ДИСПЕРСІЯ 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
ДИСПЕРСНИЙ 
Матеріали, армовані дисперсними частинками 55.09.43.21 
Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем 31.15.41 
Одержання і очищення дисперсних систем 31.15.39 
Оптичні властивості дисперсних систем 31.15.43 
Принципи класифікації дисперсних систем 31.15.37.07 
Специфічні особливості дисперсних систем 31.15.37.05 
Стійкість дисперсних систем 31.15.47 
Структурно-механічні властивості дисперсних систем 31.15.49 
Хімія колоїдів. Дисперсні системи 31.15.37 
ДИСПЕТЧЕРИЗАЦІЯ 
Зв'язок і диспетчеризація на нафтових і газових підприємствах 52.47.85.05 
Зв'язок і диспетчеризація на підприємствах 52.01.86 
ДИСПЛЕЙ 
Термінали. Дисплеї 50.10.29 
ДИСТАНЦІЙНИЙ 
Дистанційне зондування 47.49.27 
Дистанційне навчання 14.01.87.23 
Системи дистанційного та автоматизованого керування на суднах 55.45.29.47 
ДИСТИЛЯЦІЯ 
Дистиляція 53.03.17.21 
ДИСЦИПЛІНА 
Взаємозв'язок літературознавчих дисциплін 17.01.03.19 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Викладання окремих дисциплін, навчання, підвищення кваліфікації 69.01.45 
Викладання транспортних дисциплін 73.01.45 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Допоміжні історичні дисципліни 03.81 
Допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81 
Ергономіка - дисципліна нового типу 81.95.53.05 
Зв'язок інженерної ензимології з іншими дисциплінами 62.39.02.11 
Інші допоміжні історичні дисципліни 03.81.99 
Інші допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81.99 
Літературознавство та інші наукові дисципліни 17.01.03.13 
Медико-біологічні дисципліни 76.03 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 17.01.03.15 
Режими і дисципліна взаємодії елементів ОМ 50.39.17 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Трудова дисципліна 10.63.47 
ДИСЦИПЛІНАРНИЙ 
Дисциплінарна структура науки та її зміна 12.41.21.11 
ДИТИНА 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Гігієна дітей дошкільного віку 76.33.31.11 
Гігієна дітей і підлітків 76.33.31 
Гігієна дітей раннього віку (до трьох років) 76.33.31.07 
Гігієна дітей шкільного віку 76.33.31.15 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Педагогіка дітей раннього віку 14.23.11 
Підготування дітей до школи 14.39.11 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
Робота з дітьми за місцем проживання 14.27.25 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
Субфебрилітет у дітей 76.29.47.17 
Хвороби грудних дітей 76.29.47.39 
Хвороби дітей дошкільного віку 76.29.47.41 
Хвороби дітей шкільного віку 76.29.47.43 
ДИТІОНАТ 
Тіосульфати. Дитіоніти. Дитіонати. Політіонати 61.31.29.23 
ДИТІОНІТ 
Тіосульфати. Дитіоніти. Дитіонати. Політіонати 61.31.29.23 
ДИТЯЧИЙ 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Дитяча і юнацька психологія 15.31.31 
Дитяче харчування 71.33.21 
Моделювання і конструювання зручного дитячого взуття 64.41.14.31 
Ранній дитячий аутизм 14.29.37 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
Хірургія дитяча 76.29.39.19 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Диференціальна геометрія 27.21.19 
Диференціальне та інтегральне обчислення 27.23.17 
Диференціальні ігри 27.37.19 
Диференціальні рівняння з частинними похідними 27.31 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Звичайні диференціальні рівняння 27.29 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
Планетарні і диференціальні передачі 55.03.45.23 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Чисельні методи розв'зування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
ДИФЕРЕНЦІАЛЬНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ 
Соціальна диференціація за специфічними критеріями 04.41.23 
ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ 
Диференційна діагностика 76.29.11.17 
Диференційна психологія 15.21.55 
ДИФРАКЦІЙНИЙ 
Інтерференція. Дифракція. Дифракційне розсіювання 29.31.49 
ДИФРАКЦІЯ 
Дифракція електронів 29.35.41 
Інтерференція. Дифракція. Дифракційне розсіювання 29.31.49 
Математична теорія дифракції 27.35.35 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
ДИФТЕРІЯ 
Дифтерія 76.29.50.21 
ДИФУЗІЙНИЙ 
Дифузійні апарати для цукрового буряку 55.63.35.37 
Дифузійні апарати для цукрової тростини 55.63.35.39 
Дифузійні процеси. Мембранні процеси 61.13.19 
ДИФУЗІЯ 
Дифузія 53.49.05.07 
Дифузія в металургійних розплавах 53.03.05.23 
Дифузія та іонний перенос у твердих тілах 29.19.17 
Математичні моделі теплопровідності та дифузії 27.35.45 
Нанесення покриття способом дифузії 81.33.33.13 
ДИХАЛЬНИЙ 
Пульмонологія. Захворювання дихальної системи 76.29.35 
ДИХАННЯ 
Апарат штучного дихання 76.13.19.07 
Дихання 34.39.31 
Дихання і обмін речовин у рослинах 34.31.19 
Штучне дихання 76.29.45.05 
ДИЧИНА 
Розведення дичини 68.45.55 
ДІАГЕНЕЗ 
Діагенез і наступні зміни 52.13.41.11 
Діагенез і подальші зміни 38.15.23 
ДІАГНОСТИКА 
Ветеринарна діагностика 68.41.41 
Диференційна діагностика 76.29.11.17 
Діагностика 76.29.11 
Діагностика засобів обчислювальної техніки 50.07.07 
Діагностика плазми 29.27.49 
Інструментальні методи діагностики 76.29.11.07 
Керування і технічна діагностика верстатів 55.29.33.13 
Клінічні методи діагностики 76.29.11.05 
Лабораторна діагностика 76.29.11.13 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
Мікроскопічні методи діагностики 76.29.11.15 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Технічна діагностика машин і устаткування 81.83.20 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Фізичні методи діагностики 76.29.11.11 
ДІАГНОСТИЧНИЙ 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
ДІАГНОСТУВАННЯ 
Бортові системи діагностування 55.41.05.45 
ДІАГРАМА 
Діаграми стану 53.49.03.07 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
ДІАЛЕКТИКА 
Закони і категорії діалектики 02.15.41 
ДІАЛЕКТИЧНИЙ 
Загальні проблеми діалектичної логіки 02.21.05 
ДІАЛЕКТОЛОГІЯ 
Діалектологія і лінгвістична географія 16.21.63 
ДІАЛІЗАТОР 
Діалізатори 31.05.35.21 
ДІАЛОГ 
Діалог християн і марксистів 21.41.69 
ДІАМАГНЕТИК 
Діамагнетики 29.19.47 
ДІАМАНТ 
Апарати для оцінювання діамантів 80.33.13.17 
ДІАМОФОС 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
ДІАПАЗОН 
Астрономічна оптика. Телескопи оптичного діапазону 41.51.21 
Пристрої сигналізації в інфрачервоному діапазоні 47.57.31 
ДІАРИЛМЕТАНОВИЙ 
Арилметанові (діарилметанові і триарилметанові, ксантенові, акридинові) барвники 61.39.33 
ДІАСПОРА 
Літературознавство діаспори 17.01.27.19 
ДІАТЕЗ 
Алергічний діатез 76.29.47.05 
Геморагічні діатези 76.29.33.07 
ДІАФРАГМА 
Хвороби діафрагми 76.29.35.15 
ДІЕЛЕКТРИК 
Діелектрики 29.19.33 
Рідкі діелектрики. Електроліти 29.17.29 
ДІЕЛЕКТРИЧНИЙ 
Діелектричне сушіння 66.29.17.21 
Діелектричні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.09 
Діелектричні матеріали 45.09.37; 47.09.31 
Електропечі та установки діелектричного і надвисокочастотного нагрівання 45.43.37 
ДІЄТА 
Дієта 76.33.35.07 
ДІЄТИЧНИЙ 
Виробництво кондитерських виробів для дієтичного харчування 65.35.36 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Дієтичне харчування 71.33.19 
ДІЄТОТЕРАПІЯ 
Дієтотерапія 76.29.15.07 
ДІЖКА 
Виробництво дерев'яних діжок 66.41.31 
ДІЛОВОДСТВО 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
Документаційне забезпечення управління. Діловодство. Документознавство 82.13.13 
ДІОКСИД 
Виробництво діоксиду марганцю шляхом електролізу 61.13.25.25 
Вогнетриви з діоксиду цирконію 61.35.35.19 
ДІОФАНТОВИЙ 
Діофантові рівняння. Теорія форм 27.15.23 
ДІСТРЕС 
Дістрес синдром новонароджених 76.29.47.11 
ДІУРЕЗ 
Хвороби сечовода і сечового міхура. Діурез 76.29.43.11 
ДІЯЛЬНІСТЬ 
Аудиторська діяльність 82.15.21.11 
Біржова діяльність 82.15.21.07 
Ведення бізнесу в Інтернеті. Посередницька діяльність 82.15.21.17 
Видавнича діяльність 18.01.66 
Видавнича діяльність музеїв 13.51.08.21 
Вища нервова діяльність. Поведінка 34.39.23 
Гарантування безпеки інформаційної діяльності 20.15.17 
Діяльність верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.19 
Діяльність Державної податкової адміністрації 82.13.23 
Діяльність державного казначейства 82.13.29.11 
Діяльність Національного банку України 82.13.24 
Діяльність контрольних органів 10.17.39 
Діяльність міжнародних економічних організацій і об'єднань 06.51.57 
Діяльність міжнародних наукових центрів і організацій 12.81.21 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Діяльність науково-допоміжних установ 12.41.61 
Діяльність органів виконавчої влади 82.13.29.07 
Діяльність органів законодавчої влади 82.13.29.05 
Діяльність органів судової влади 82.13.22 
Екологія. Екологічна безпека військової діяльності 78.01.94.05 
Економічна оцінка природоохоронної діяльності 87.01.75.45 
Економічні аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.13 
Економічні стимули щодо природоохоронної діяльності 87.01.75.47 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Естетика природи і людської діяльності 02.61.25 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Забруднення в результаті промислової діяльності 87.15.08.25 
Забруднення моря в результаті господарської діяльності на суші 87.15.08.23 
Законодавче забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності 67.01.80.05 
Заохочення наукової діяльності 12.79.65 
Засоби оргтехніки в науково-інформаційній діяльності 20.53.31 
Зміст і психофізіологічна структура діяльності 81.95.53.07 
Інвестиційна і будівельна діяльність в Україні 67.01.73.05 
Інвестиційна, інноваційна діяльність у воєнній сфері 78.75.05 
Інформаційна діяльність 21.01.29; 27.01.29; 28.01.29; 30.01.29; 31.01.29; 34.01.29; 37.01.29; 38.01.29; 39.01.29; 41.01.29; 43.01.29; 44.01.29; 45.01.29; 47.01.29; 49.01.29; 50.01.29; 52.01.29; 53.01.29; 55.01.29; 58.01.29; 59.01.29; 61.01.29; 62.01.29; 64.01.29; 65.01.29; 66.01.29; 67.01.29; 68.01.29; 69.01.29; 70.01.29; 71.01.29; 72.01.29; 73.01.29; 76.01.29; 77.01.29; 78.01.29; 82.01.29; 84.05.29; 86.01.29; 89.01.29 
Інформаційна діяльність в автомобілебудуванні 55.43.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі культури 13.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі літературознавства 17.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі масової комунікації 19.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі мовознавства 16.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі наукознавства 12.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі психології 15.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі соціології 04.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі статистики 83.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі фізики 29.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі філософії 02.01.29 
Інформаційна діяльність у демографії 05.01.29 
Інформаційна діяльність в історичних науках 03.01.29 
Інформаційна діяльність у ракетно-космічній техніці 55.49.01.29 
Інформаційна діяльність у суднобудуванні 55.45.01.29 
Інформаційна діяльність у суспільних науках 00.29 
Інформаційна діяльність у сфері економічних наук 06.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері політичних наук 11.01.29 
Інформаційна діяльність у технології машинобудування 55.13.01.29 
Інформаційна діяльність в юридичних науках 10.01.29 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Інформаційнадіяльність у котлобудування 55.36.01.29 
Інформаційнадіяльність у ливарного виробництва 55.15.01.29 
Інформаційнадіяльність у питань мистецтва 18.01.29 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Інформаційна діяльність локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.29 
Інформаційна діяльність у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері геодезії і картографії 36.01.29 
Інформаційна діяльність у метрології 90.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері освіти і педагогіки 14.01.29 
Інформаційна діяльність щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.29 
Інформаційна діяльність, у тому числі довідки та консультації з питань стандартизації 84.01.29 
Інформаційна та консультаційна діяльність 84.08.14.29 
Інформаційне забезпечення наукової діяльності 12.41.55 
Історія діяльності щодо охорони пам'яток історії та культури 13.61.09 
Історія інформатики та інформаційної діяльності. Персоналія 20.01.09 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Історія окремих процесів, сторін і явищ людської діяльності 03.29 
Катастрофи, викликані діяльністю людини 87.33.33.17 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Комерційна діяльність 71.31.75.05 
Контрольно-ревізійна діяльність 82.13.29.13 
Культурно-просвітня робота і аматорська діяльність в окремих країнах 13.21.91 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Маркетингова діяльність 82.15.21.09 
Математичне моделювання діяльності оператора 81.95.61.07 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Миротворча діяльність 78.17.75.13 
Міжнародна діяльність у галуіз стандартизації 55.01.37.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій 38.01.17; 41.01.17; 44.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у суднобудуванні 55.45.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо інформатиції 20.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Мотивація наукової діяльності 12.31.41 
Напрями діяльності державних органів 82.13.29 
Напрями діяльності органів державного управління 82.14 
Неформальний сектор. Нелегальна економічна діяльність 06.56.71 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності 06.75.73 
Оптова закупівельна діяльність 71.29.13.11 
Організаційно-практична діяльність церков 21.61 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Організація і діяльність метрологічної служби в Україні 90.21.05 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Організація інформаційної діяльності. Бібліотечна справа 20.15 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація науково-дослідних робіт. Діяльність установ 41.01.21 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Основні напрями діяльності бібліотек 13.31.22 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Оцінка діяльності наукових кадрів. Атестація 12.79.41 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Підприємницька діяльність 82.15.21 
Показники зовнішньоторговельної діяльності 72.19.33 
Правове регулювання виробничої діяльності селян-орендарів 10.51.61 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
Правові аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.11 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Психометрія. Психологія діяльності і поведінки. Психологія мотивації 15.21.45 
Робочі місця і технічні засоби діяльності 81.95.59.05 
Розподілені обчислювання в космічній діяльності 89.57.47.05 
Соціальна діяльність. Соціальні проблеми 04.21.81 
Стандартизація в науково-інформаційній діяльності 20.01.37 
Статистика рекреаційної діяльності 83.33.45 
Стимулювання діяльності винахідників і раціоналізаторів 85.31.41 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 72.15.64 
Торговельні установи. Організаційні форми торговельної діяльності 71.01.97 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
Управління в галузі адміністративно-політичної діяльності держави 10.17.51 
Участь громадськості в діяльності правоохоронних органів 10.71.63 
Фізіологія різних видів діяльності людини 34.39.55 
Фінансова діяльність держави. Фінансовий контроль 10.21.21 
Шум від виробничої діяльності 87.55.29.21 
Якість і результативність наукової діяльності 12.41.51 
ДІЯЧ 
Персоналії політичних діячів 11.01.53 
ДНК 
Структура та властивості ДНК 31.23.29.11 
ДНО 
Геологія дна морів і океанів 38.21.31 
Геоморфологія морського дна 38.47.19 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Підводна топографія. Особливості морського дна 37.25.35 
Тектоніка дна морів і океанів 52.13.47.11 
ДНОПОГЛИБЛЮВАЛЬНИЙ 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
ДОБА 
Літературознавство доби Київської Русі 17.01.27.03 
Літературознавство радянської доби 17.01.27.17 
ДОБАВКА 
Біологічно активні добавки 69.09.07.07 
Виробництво і застосування харчових добавок 65.55.37 
Гігієна синтетичних харчових продуктів, харчових добавок 76.33.35.13 
Заповнювачі і добавки загального та спеціального призначення 61.74.31 
Одержання харчових добавок методами біотехнології 62.99.39 
Харчові інгредієнти та добавки 71.33.27 
ДОБІР 
Добір і розміщення кадрів. Атестація кадрів 81.79.03 
Добір, розміщення і облік кадрів у машинобудуванні 55.01.79.29 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
Професійний добір 86.25.13 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
ДОБРИВА 
Азотні добрива 61.33.29 
Біотехнологічне одержання мікробіологічних добрив 62.13.53 
Виробництво амонієвих солей. Виробництво азотних добрив 61.31.31.05 
Виробництво добрив. Виробництво речовин, що стимулюють ріст рослин 61.33 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
Добрива та їхнє застосування 68.33.29 
Загальні питання основного внесення добрив 55.57.33.01 
Калійні добрива 61.33.33 
Машини для основного внесення добрив, посівні та садильні машини 55.57.33 
Машини для основного внесення мінеральних добрив 55.57.33.29 
Машини для основного внесення органічних добрив 55.57.33.31 
Органічні добрива і добрива біологічного походження 61.33.39 
Природні фосфати. Виробництво фосфорних добрив 61.31.41.05 
Складні добрива на основі азотнокислотного розкладу фосфатів 61.33.35.11 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
Складні і змішані добрива 61.33.35 
Фосфорні добрива 61.33.31 
ДОБРОБУТ 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
ДОБРОВІЛЬНИЙ 
Добровільна допомога. Червоний Хрест 81.93.23.13 
Добровільна сертифікація 84.08.13 
ДОБРОЯКІСНИЙ 
Доброякісні пухлини 76.29.49.05 
ДОБУВАННЯ 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Добування води для обводнювання і водопостачання. Водозабір 70.19.15 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Очищення і добування цінних компонентів 58.91.23 
ДОБУДОВНИЙ 
Добудовні роботи на суднах 55.45.13.27 
ДОВБАЛЬНИЙ 
Довбальні верстати 66.29.35.25 
Довбальні деревообробні верстати 66.29.29.23 
Протяжні верстати. Стругальні та довбальні верстати 55.29.33.41 
Свердлильний та довбальний інструмент 66.29.37.17 
ДОВБАННЯ 
Довбання 66.29.31.23 
Інструмент для свердління, довбання, пазування деревини 55.31.39.33 
ДОВГОВІЧНІСТЬ 
Довговічність і надійність гірничого устаткування 52.01.83.07 
Надійність і довговічність машин 55.03.05 
Надійність. Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність 81.81.07 
Теорія надійності та довговічності приладів 59.03.13 
ДОВГОЛІТТЯ 
Довголіття 76.29.59.11 
ДОВІДКА 
Виконання довідок окремих видів 13.41.52.13 
Інформаційна діяльність, у тому числі довідки та консультації з питань стандартизації 84.01.29 
ДОВІДКОВИЙ 
Державна служба стандартних довідкових даних 90.21.31 
Довідкова література 84.07.15 
Довідкова література. Навчальна література 31.01.33; 84.01.33 
Довідкова та навчальна література 84.05.33 
Довідкові бюро 75.33.61 
Довідники і довідкова література 66.37.07 
Навчальна і довідкова література. Нові видання 55.36.01.97 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Термінологія демографії. Довідкова література з питань демографії 05.01.33 
Термінологія інформатики. Довідкова література. Навчальна література 20.01.33 
Термінологія в метрології. Довідкова література. Навчальна література 90.01.33 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
Термінологія наукознавства. Довідкова література. Навчальна література 12.01.33 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література з металознавства 53.49.01.33 
Термінологія. Довідкова література 11.01.33; 30.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література 15.01.33; 27.01.33; 28.01.33; 29.01.33; 34.01.33; 37.01.33; 38.01.33; 39.01.33; 41.01.33; 43.01.33; 44.01.33; 45.01.33; 47.01.33; 49.01.33; 50.01.33; 52.01.33; 53.01.33; 55.01.33; 58.01.33; 59.01.33; 61.01.33; 62.01.33; 64.01.33; 65.01.33; 66.01.33; 67.01.33; 68.01.33; 69.01.33; 70.01.33; 72.01.33; 73.01.33; 76.01.33; 77.01.33; 78.01.33; 89.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література Наукова література 71.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література щодо розглянутої території 23.01.33 
ДОВІДНИК 
Довідники з лікарських трав 76.31.31.07 
Довідники і довідкова література 66.37.07 
Кліматичні атласи і довідники 37.23.21 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
Термінологія. Довідники, словники 55.53.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в технології машинобудування 55.13.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ливарного виробництва 55.15.01.33 
Термінологія. Довідники, словники і навчальна література 55.41.01.33 
Термінологія. Довідники, словники із суднобудування 55.45.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література 55.47.01.97 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
ДОВКІЛЛЯ 
Адаптація до умов довкілля. Системи життєзабезпечення 87.24.27 
Аналіз довкілля металургійних підприємств 53.81.39 
Віддалені наслідки впливу на здоров'я населення антропогенних змін довкілля 87.25.35 
Вплив авіаційних двигунів на довкілля 55.42.47.61 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Вплив довкілля на здоров'я населення 87.24.37 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Вплив інших джерел забруднення на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.21 
Вплив космічних факторів на довкілля та клімат Землі 89.53.43.07 
Вплив промисловості на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.15 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Вплив транспорту і зв'язку на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.17 
Економіка природокористування і охорони довкілля 06.71.63 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Забруднення довкілля. Контролювання забрудненості 87.15 
Забруднення довкілля. Радіоактивні та інші небезпечні відходи 58.01.94.91 
Загальні питання охорони довкілля і екології людини 87.01 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
Запобігання забрудненню довкілля 26.11.11 
Інвестиції в галузі охорони довкілля 87.01.75.23 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
Комплексний вплив антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення 87.25.33 
Комунальна гігієна і гігієна довкілля 76.33.33 
Контроль за станом довкілля 87.03.15.07 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Мистецтво і довкілля 18.07.26 
Населення і довкілля 05.11.51 
Організаційно-правові основи охорони довкілля 10.53.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Охорона довкілля 37.01.94; 38.01.94; 39.01.94; 43.01.94; 44.01.94; 45.01.94; 47.01.94; 49.01.94; 50.01.94; 53.01.94; 55.01.94; 58.01.94; 59.01.94; 61.01.94; 62.01.94; 66.01.94; 67.01.94; 69.01.94; 73.01.94; 76.01.94; 78.01.94 
Охорона довкілля в автомобілебудуванні 55.43.01.94 
Охорона довкілля в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.94 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Охорона довкілля в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.94 
Охорона довкілля в кольоровій металургії 53.37.01.94 
Охорона довкілля в котлобудуванні 55.36.01.94 
Охорона довкілля в легкій промисловості 64.01.94 
Охорона довкілля в ливарному виробництві 55.15.01.94 
Охорона довкілля в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.94 
Охорона довкілля в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.94 
Охорона довкілля в порошковій металургії 53.39.01.94 
Охорона довкілля в сільському господарстві 68.01.94 
Охорона довкілля в технології машинобудування 55.13.01.94 
Охорона довкілля в умовах лісового господарства 68.47.94 
Охорона довкілля в целюлозно-паперовій промисловості 66.45.48 
Охорона довкілля в чорній металургії 53.31.01.94 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Азії 87.51.19 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Охорона довкілля і природних ресурсів Америки 87.51.23 
Охорона довкілля і природних ресурсів Африки 87.51.21 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Охорона довкілля і природних ресурсів у світі 87.51.14 
Охорона довкілля на морських промислах 52.47.13 
Охорона довкілля на нафтових промислах 52.47.09 
Охорона довкілля на промислах 52.47.11 
Охорона довкілля в процесі перероблення вторинної сировини 81.91.94 
Охорона довкілля у процесі збагачування 52.45.94 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Охорона довкілля. Екологічний менеджмент на підприємствах 65.01.94 
Охорона довкілля. Екологія людини 87 
Оцінювання впливу на довкілля 87.03.17.07 
Податок на охорону довкілля 87.01.75.25 
Правові і соціальні питання з технологічних аспектів довкілля 58.01.94.80 
Правові проблеми охорони довкілля 10.53 
Радіаційний контроль довкілля 76.33.39.05 
Регіональні аспекти забруднення довкілля 87.15.91 
Речовини і матеріали, що забруднюють довкілля 87.15.09 
Ринок товарів і послуг, пов'язаних з охороною довкілля 87.01.75.27 
Роль окремих галузей знання в розв'язанні проблем довкілля і використання природних ресурсів 87.03.07 
Санітарно-гігієнічний контроль довкілля. Нормативи. Стандарти 87.24.31 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Статистика охорони довкілля і екології людини 87.01.73 
Статистика природних ресурсів і довкілля 83.31.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля 58.01.94.51 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Технологія, що захищає довкілля 87.53.25.25 
Фінансові кошти, виділені на охорону довкілля 87.01.75.33 
ДОГЛЯД 
Догляд за волоссям 76.29.58.07 
Догляд за посівами і насадженнями 68.29.21 
Догляд за шкірою 76.29.58.05 
Засоби догляду за волоссям 61.47.35.17 
Засоби догляду за порожниною рота та зубами 61.47.35.07 
Інше устаткування для догляду за рослинами 55.57.35.99 
Машини для догляду за зеленими насадженнями 55.55.29.29 
Машини і знаряддя для догляду за рослинами 55.57.35 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Обслуговування і догляд за гірничим устаткуванням 52.01.83.11 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
Устаткування для будівництва і догляду за лісовими дорогами 55.53.41.37 
ДОГМАТИЧНИЙ 
Догматична теологія 21.31.51.03 
ДОГОВІР 
Авторські договори 10.41.31 
Господарські зобов'язання. Господарський договір 10.23.35 
Договір перевезення щодо зовнішньої торгівлі 72.23.21 
Зобов'язальне право. Договори. Угоди. Обмін. Оренда 10.27.61 
Зовнішньоторговельні договори, угоди і протоколи 72.15.43 
Колективний договір 10.63.27 
Митні договори 72.15.41.07 
Міжнародний договір 10.87.41 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Право інтелектуальної власності в договорі 85.33.04.15 
Трудовий договір 10.63.35 
ДОДАТКОВИЙ 
Додаткове устаткування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.39 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Методика додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.09 
Позашкільна (додаткова) освіта і виховання. Позашкільна педагогіка 14.27 
Теорія додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.05 
ДОДАТОК 
Теорія масового обслуговування та її додатки 28.29.07 
Технічні додатки ймовірнісно-статистичних методів 28.29.51 
ДОЗА 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
ДОЗАТОР 
Дозатори 55.53.35.31 
Дозатори для підприємств торгівлі 55.65.29.35 
ДОЗВІЛЛЯ 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Організація дозвілля, забави, розваги в сім'ї 14.39.13 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Соціологія часу. Соціологія дозвілля 04.51.63 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
ДОЗИМЕТРІЯ 
Біологічна дозиметрія 34.49.28 
Дозиметрія іонізуючого випромінювання у біології та медицині 34.49.29 
ДОЗУВАННЯ 
Прилади для вимірювання і дозування маси 59.31.33 
ДОКАЗ 
Докази 10.31.35; 10.79.35 
ДОКЕМБРІЙ 
Органічні залишки докембрію 38.31.17 
Стратиграфія докембрію 38.29.17 
ДОКЛІНІЧНИЙ 
Доклінічне підготування 76.75.33.07 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
ДОКТРИНА 
Воєнна політика і воєнна доктрина України 78.17.39 
Воєнна політика і воєнні доктрини НАТО 78.17.59 
Воєнна політика і воєнні доктрини окремих держав 78.17.54 
Воєнна політика. Воєнні доктрини 78.17 
Національні доктрини розвитку освіти 14.01.01.03 
Політика і доктрини воєнних блоків 78.17.64 
ДОКУМЕНТ 
Упровадження нормативно-технічних документів 84.15.23 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Документи Всесвітньої організації охорони здоров'я 76.01.17.05 
Документи на зовнішньоторговельні перевезення 72.23.93 
Забезпечення нормативно-технічними документами 84.15.21 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Комплектування і експертиза цінності документів 13.71.15.17 
Конституції і документи конституційного характеру 10.15.23 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Митні документи 72.15.41.21 
Нормативно-технічні документи із статистики 83.75.17 
Облік і забезпечення охоронності документів 13.71.15.19 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
Офіційні документи. Матеріали загального характеру 05.01.05 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
Стандартизація і уніфікація документів стосовно зовнішньої торгівлі 72.01.37 
Стандартизація систем документів, позначень, термінів 84.15.33 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ 
Аналітико-синтетичне перероблення документальних джерел інформації 20.19 
Документальні джерела інформації 20.17 
ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ 
Документаційне забезпечення управління. Діловодство. Документознавство 82.13.13 
ДОКУМЕНТАЦІЯ 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Мікрокопіювання документації 60.31.23.11 
Наукова та охоронна документація 13.51.08.25 
Науково-довідковий апарат документації Архівного фонду 13.71.07.11 
Патентна інформація і документація 85.29.07.23 
Проектно-конструкторська документація 81.14.07 
Проектно-технічна документація 67.23.17 
Рівні організації документації 13.71.15.15 
Стадії розроблення документації 81.14.07.05 
ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО 
Документаційне забезпечення управління. Діловодство. Документознавство 82.13.13 
Документознавство 13.31.11.15 
ДОЛОМІТОВИЙ 
Магнезитові, форстеринові, шпінельні, доломітові вогнетриви 61.35.35.11 
ДОМАШНІЙ 
Анатомія і гістологія домашніх та сільськогосподарських тварин 34.41.37 
Грошові витрати, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.15 
Домашня економіка 75.35.07 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Роботи і завдання, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.13 
Способи економії роботи в домашньому господарстві 75.35.11 
Фізіологія домашніх і сільськогосподарських тварин 34.39.57 
ДОМАШНЬО-СІМЕЙНИЙ 
Домашньо-сімейне господарство 75.35.05 
ДОМЕННИЙ 
Виробництво феросплавів у доменних печах 53.31.21.15 
Виробництво чавуну в доменних печах на коксі 53.31.18.13 
Доменне устаткування 55.35.31 
ДОМІШОК 
Домішки до ядерного палива 58.09.41 
Покриття з допоміжними речовинами, домішками 81.33.35.15 
Туалетна вода. Домішки для ванн 61.47.35.05 
Фарбувальні сполуки. Зв'язувальні. Домішки 60.29.11.05 
ДОМОБУДУВАННЯ 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
ДОМОВЕДЕННЯ 
Домоведення 75.35 
ДОМОВОДСТВО 
Житлово-комунальне господарство. Домоводство. Побутове обслуговування 75 
ДОПИТ 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
ДОПІНГ 
Допінги в спорті 76.35.41.13 
ДОПОМІЖНИЙ 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Допоміжне бурове устаткування 55.33.37.37 
Допоміжне устаткування 53.47.39.23 
Допоміжне устаткування для наукових космічних досліджень 89.15.45 
Допоміжне устаткування для очисних робіт 55.33.33.43 
Допоміжне устаткування для процесів збагачення 55.33.41.37 
Допоміжне устаткування котельних установок 55.36.33 
Допоміжне устаткування стартових комплексів 55.49.49.35 
Допоміжний флот 78.27.13.11 
Допоміжні історичні дисципліни 03.81 
Допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81 
Допоміжні матеріали 80.33.09.11 
Допоміжні матеріали для оптичного виробництва 81.37.09.23 
Допоміжні матеріали і портативне устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
Допоміжні механізми і пристрої гідротурбін 55.37.31.35 
Допоміжні пакувальні матеріали і обладнання 81.90.11 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Допоміжні прилади 41.51.33 
Допоміжні процеси і обладнання 60.29.21 
Допоміжні технологічні процеси 53.47.39.17 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
Інші допоміжні історичні дисципліни 03.81.99 
Інші допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81.99 
Інші допоміжні матеріали 61.74.99 
Інші допоміжні пристрої та периферійне устаткування 55.30.33.99 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Непрямі (допоміжні) засоби виробництва 81.13.15.07 
Опис допоміжних підрозділів підприємств 53.01.76.07 
Основні і допоміжні вихідні речовини 61.41.09 
Основні і допоміжні матеріали 81.09.07 
Основні і допоміжні матеріали для взуттєвої промисловості 64.41.09 
Основні і допоміжні матеріали для швацької промисловості 64.33.09 
Основні і допоміжні матеріали для шкіргалантерейної промисловості 64.43.09 
Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 17.01.03.15 
Основні та допоміжні матеріали 66.39.09 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Підготовчі і допоміжні роботи на будівельному майданчику 67.13.15 
Покриття з допоміжними речовинами, домішками 81.33.35.15 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Розрахунок основного і допоміжного прокатного устаткування 53.43.03.23 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Сировина для харчової промисловості і допоміжні матеріали 65.09 
Сировина і допоміжні матеріали 61.55.09 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Сировина і допоміжні матеріали для текстильної промисловості 64.29.09 
Сировина і допоміжні матеріали для трикотажної промисловості 64.31.09 
Сировина і допоміжні матеріали целюлозно-паперової промисловості 66.45.09 
Спеціальне і допоміжне устаткування ядерних реакторів 58.33.39 
Теорія допоміжних процесів трубного виробництва 53.47.03.07 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія допоміжних матеріалів 61.74 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
Шкіряна сировина і допоміжні матеріали для шкіряної промисловості 64.35.09 
ДОПОМОГА 
Види надання допомоги 76.75.31.11 
Добровільна допомога. Червоний Хрест 81.93.23.13 
Допомога 10.67.35 
Допомога під час стихійного лиха 87.33.31.17 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Медична допомога на суднах 76.35.55.07 
Медична допомога на транспорті 76.33.41.15 
Методи і види соціальної допомоги 76.75.31.05 
Нематеріальна допомога 76.75.31.13 
Передумови та обсяг соціальної допомоги 76.75.31.07 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
Транспортування травмованих. Невідкладна допомога 81.93.23.11 
ДОРЕКРИСТАЛІЗАЦІЙНИЙ 
Дорекристалізаційні процеси. Полігонізація 53.49.05.21 
ДОРНУВАННЯ 
Дорнування 55.21.21.17 
ДОРОГА 
Вантажні підвісні канатні і монорельсові дороги 73.41.23 
Інше устаткування для прокладання доріг 55.53.33.99 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Машини, механізми і устаткування для будівництва доріг 67.17.23 
Міські дороги 75.31.37 
Монорельсові і канатні підвісні дороги 55.51.41 
Підмітально-прибиральні, поливальні машини для доріг і вулиць 55.55.31.29 
Устаткування для будівництва і догляду за лісовими дорогами 55.53.41.37 
Устаткування для будівництва і утримування лісових доріг 66.19.95.19 
ДОРОГОЦІННИЙ 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Оброблення дорогоцінних і кольорових металів та їхніх сплавів 80.33.29 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
Розроблення родовищ дорогоцінного і виробного каменю 52.43 
Розроблення родовищ дорогоцінного каменю 52.43.29 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
Устаткування для оброблення дорогоцінного і виробного каменю 80.33.13.11 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ДОРОЖНІЙ 
Будівельне і дорожнє машинобудування 55.53 
Дорожній шум 87.55.29.11 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Інформаційна діяльність у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.29 
Історія будівельного і дорожнього машинобудування. Персоналія 55.53.01.09 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Контроль за рівнем дорожнього шуму 87.01.81.39 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Організація і безпека дорожнього руху 73.31.17 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Охорона довкілля в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.94 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Спеціальна технологія в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.13 
Спеціальні матеріали будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.09 
Стандартизація в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.37 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
ДОРОЖНЬО-РЕЙКОВИЙ 
Дорожньо-рейкові автомобілі 55.43.35.33 
ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНИЙ 
Відділення дорожньо-транспортних пригод 81.93.05.11 
ДОСВІД 
Досвід організації досліджень у зарубіжних країнах 12.41.03 
ДОСЛІДЖЕННЯ 
Автоматизація і автоматизовані системи в демографічних дослідженнях 05.01.85 
Автоматизація наукових досліджень 12.51.85; 50.53 
Аеродинамічні розрахунки і дослідження вітротурбін 55.37.33.31 
Апаратура для медико-біологічних досліджень у космічних польотах 89.27.60 
Апаратура і методи дослідження Сонця 89.15.17 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Біоапаратура для біологічних досліджень 34.57.15 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Види досліджень 83.03.01.05 
Визначення, дослідження, контролювання і керування якістю 65.01.81 
Виробництво і дослідження ядерного палива 58.09.43 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Гендерні дослідження в історичних науках 03.61.17.05 
Геокріологічні дослідження в будівництві 67.21.19 
Геолого-геофізичні дослідження глибинної будови Землі 52.13.49 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Геометричне дослідження об'єктів механіки та фізики 27.21.27 
Геофізичні дослідження в свердловинах 38.57.25 
Геофізичні дослідження космічними засобами 89.53 
Гідравлічні розрахунки і дослідження турбін. Кавітація 55.37.31.13 
Гідро-, термодинамічні та геофізичні дослідження 52.47.18.11 
Допоміжне устаткування для наукових космічних досліджень 89.15.45 
Досвід організації досліджень у зарубіжних країнах 12.41.03 
Дослідження крові 76.35.33.07 
Дослідження 55.22.01.03 
Дослідження астрономічних об'єктів космічними засобами 89.51 
Дослідження атмосфери Землі 89.53.41 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Дослідження Землі з космосу 89.57 
Дослідження Місяця 89.51.21 
Дослідження Сонця 89.51.15 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Дослідження зірок і галактик 89.51.17 
Дослідження і випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.19 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Дослідження кінематики і динаміки роботів і маніпуляторів 55.30.03.03 
Дослідження космічних променів 89.51.29 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Дослідження нафтових і газових пластів і сверлловин 52.47.17 
Дослідження оборотності руд. Комплексне використання сировини 53.37.15.07 
Дослідження операцій 27.47.19 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
Дослідження сечі 76.35.33.11 
Дослідження сонячно-земних зв'язків 89.51.31 
Дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.07 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
Дослідження тіл Сонячної системи 89.51.25 
Дослідження фізичних процесів у космічній плазмі 89.51.35 
Дослідження, експериментальне для термоядерних реакторів 58.34.33 
Економічна ефективність наукових досліджень і розробок 12.75.51 
Експериментальні дослідження 55.47.03.31 
Експериментальні дослідження в сталеплавильному виробництві 53.31.23.07 
Експериментальні дослідження ядерних реакторів 58.33.37 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Загальні питання дослідження космічного простору 89.01 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Загальні проблеми дослідження Сонця 41.21.02 
Загальні проблеми дослідження зірок 41.23.02 
Загальні проблеми дослідження зоряних систем 41.27.02 
Загальні проблеми дослідження туманностей і міжзоряного середовища 41.25.02 
Загальні проблеми досліджень Сонячної системи 41.19.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Задачі і програми досліджень Землі з космосу 89.57.15 
Засоби дослідження гідроспоруд 44.33.35 
Інженерна геодезія. Інженерно-геодезичні дослідження в будівництві 67.21.15 
Інженерна гідрологія. Інженерно-гідрологічні дослідження в будівництві 67.21.23 
Інженерна сейсмологія. Інженерно-сейсмологічні дослідження в будівництві 67.21.21 
Інженерні дослідження в будівництві 67.21 
Інженерно-геологічні дослідження в будівництві 67.21.17 
Інструменти для дослідження Сонця 41.51.25 
Інформаційні технології в космічних дослідженнях 89.57.47 
Інші методи дослідження 38.41.99 
Історія космічних досліджень. Персоналія 89.01.09 
Конструювання і дослідження верстатів 55.29.33.05 
Космічні дослідження 89 
Космічні системи досліджень Землі 89.57.21 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Методи біологічних досліджень 34.05.17 
Методи гідрогеологічних досліджень 38.61.03 
Методи демографічних досліджень 05.07.11 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
Методи дослідження в геохімії 38.33.03 
Методи дослідження в літології 52.13.41.05 
Методи дослідження в тектоніці 52.13.43.05 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи 37.01.77; 39.01.77; 43.01.77; 47.01.77; 59.01.77; 62.01.77; 64.01.77; 65.01.77; 66.01.77; 67.01.77; 69.01.77; 71.01.77; 73.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні та кібернетичні методи 45.01.77; 50.01.77; 53.01.77; 55.01.77; 58.01.77; 68.01.77; 70.01.77 
Методи дослідження каталізаторів 61.31.55.11 
Методи дослідження корозії та корозійні випробування 81.33.81 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методи дослідження стану людини 81.95.57.05 
Методи дослідження та моделювання. Математичні та кібернетичні методи 44.01.77 
Методи дослідження у ветеринарії 68.41.05 
Методи дослідження в літології 38.15.03 
Методи дослідження у неотектоніці 38.45.03 
Методи дослідження у палеонтології 38.31.03 
Методи дослідження у стратиграфії 38.29.03 
Методи дослідження в тектоніці 38.17.03 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Методи досліджень у структурній геології 52.13.45.05 
Методи і засоби досліджень Землі з космосу 89.57.25 
Методи і устаткування для біологічних досліджень 34.05 
Методи лабораторних мінералого-петрографічних і геохімічних досліджень 38.41 
Методи лінгвістичних досліджень 16.21.21 
Методи прикладних досліджень електоральної поведінки 04.81.05 
Методи психологічного дослідження. Математична психологія 15.21.69 
Методи, техніка і устаткування ергономічних досліджень 81.95.57 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Методика і техніка мерзлотних досліджень 38.65.03 
Методика і техніка політичних досліджень 11.07.13 
Методика інженерно-геологічних досліджень 38.63.53 
Методики дослідження механічних властивостей 53.49.19.11 
Методики дослідження фізичних властивостей 53.49.19.07 
Методики структурних досліджень 53.49.19.05 
Методологія і методи дослідження історичної науки 03.01.07 
Методологія і методи дослідження юридичної науки 10.01.07 
Методологія політичних досліджень 11.07 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Мікробіологічні дослідження під час космічних польотів 89.27.36 
Мікроскопічне дослідження 29.03.47 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Напрями робіт з питань автоматизації наукових досліджень 50.53.19 
Наукові дослідження в бібліотекознавстві 13.31.07.15 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Нафтопромислова геологія. Методи і дослідження, апаратура 52.47.01.05 
Нетрадиційні проблеми досліджень космічного простору 89.35.55 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
Оброблення даних досліджень Землі з космосу 89.57.35 
Оброблення результатів дослідження 83.03.01.11 
Обсерваторії для дослідження та прилади для вимірювання геомагнетизму 37.15.04 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
Організація досліджень, економіка і планування. Заводи 55.47.01.21 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устаткування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Підготування мінералів і гірських порід для дослідження 38.41.15 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Політико-футорологічні дослідження 11.07.61 
Поняття про методи наукового дослідження 16.21.21.03 
Порівняльні дослідження політичних систем 11.07.21 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Проведення досліджень 83.03.01.07 
Промислові дослідження свердловин 52.47.18.07 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Соціально-політичні аспекти політичних досліджень 11.07.45 
Соціологічні дослідження в бібліотеці 13.31.21.15 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
Статистичні експериментальні дослідження 83.03.33 
Структура і програма соціологічного дослідження 04.15.21 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Теоретичні дослідження 55.47.03.29 
Теоретичні дослідження руху рухомого складу 55.41.03.03 
Теоретичні дослідження. Моделювання 55.42.03 
Теоретичні та експериментальні дослідження 55.42.49.03 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Теорія і дослідження імпульсних способів оброблення 55.16.20.03 
Теорія і дослідження комплексних процесів 55.16.13.03 
Теорія і дослідження плавлення і заливання металів 55.15.17.03 
Теорія і дослідження процесів кування 55.16.15.03 
Теорія і дослідження процесів листового штампування 55.16.19.03 
Теорія і дослідження процесів нагрівання 55.16.25.03 
Теорія і дослідження процесів накатування 55.16.18.03 
Теорія і дослідження процесів об'ємного штампування 55.16.17.03 
Теорія і дослідження процесів пресування 55.16.24.03 
Теорія і дослідження процесів різання 55.16.23.03 
Теорія і дослідження процесів ротаційної витяжки 55.16.21.03 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля 58.01.94.51 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Теорія і методи дослідження у геоморфології 38.47.03 
Теорія моделювання, спостереження, дослідження, розроблення 37.31.19.03 
Теорія, дослідження і проектування роботів і маніпуляторів 55.30.03 
Теорія, дослідження і розрахунок внутрішньокотлових процесів 55.36.03.31 
Теорія, дослідження і розрахунок котельно-топкових процесів 55.36.03 
Теорія, дослідження і розрахунок теплообміну 55.36.03.29 
Теорія, дослідження і розрахунок топкових процесів 55.36.03.33 
Теорія, дослідження, загальні питання розрахунку і проектування помп 55.39.37.03 
Теорія, дослідження, питання розрахунку і проектування компресорів 55.39.39.03 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теорія, дослідження, розроблення ГВС 81.19.03 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Техніка досліджень 83.03.01 
Технологія і показники рейтингових досліджень 04.81.11 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Установки і оснащення для наукових досліджень 12.41.65.05 
Устаткування для дослідження свердловин 52.47.18.15 
Устаткування і прилади для дослідження і випробування машин 55.33.02.29 
Фізико-хімічні дослідження в мінералоутворювальних системах 38.39.15 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
Філософські питання, методологія і методи дослідження в мовознавстві 16.01.07 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Ціна і вартість наукових досліджень і розробок 12.75.41 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
ДОСЛІДНИЙ 
Методика і техніка дослідної роботи 12.51 
Методика і техніка індивідуальної дослідної роботи 12.51.51 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
ДОСЛІДНИК 
Кадри дослідників космічного простору 89.01.79 
ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
Випробувальні полігони, дослідно-експериментальні бази 12.41.65.15 
ДОСЛІДНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт 43.01.21; 44.01.21; 45.01.21; 47.01.21; 49.01.21; 50.01.21; 52.01.21; 53.01.21; 55.01.21; 58.01.21; 59.01.21; 61.01.21; 64.01.21; 65.01.21; 66.01.21; 68.01.21; 70.01.21; 73.01.21; 78.01.21; 86.01.21; 89.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 67.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт 69.01.21 
ДОСТОВІРНІСТЬ 
Достовірність статистичної інформації 83.03.07 
ДОСТУП 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Захист від несанкціонованого доступу. Фізичний захист інформації 50.37.23 
ДОСЯГНЕННЯ 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Пропаганда і популяризація досягнень 62.01.39 
Соціально-економічна ефективність використання досягнень ергономіки 81.95.61.15 
Спорт вищих досягнень 77.03.25 
ДОТРИМАННЯ 
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства 10.63.65 
ДОХОД 
Валовий національний продукт. Національний доход 06.58.35 
Правове регулювання державних доходів 10.21.41 
Статистика національного доходу 83.29.11 
ДОШКА 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
ДОШКІЛЬНИЙ 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Гігієна в дошкільних закладах 76.33.31.13 
Гігієна дітей дошкільного віку 76.33.31.11 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
Дошкільна освіта. Дошкільна педагогіка 14.23 
Історія дошкільного виховання, дошкільної педагогіки 14.09.23 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика навчання і виховання в дошкільних закладах 14.23.09 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
Теорія дошкільного виховання і розвитку 14.23.05 
Теорія дошкільної освіти і навчання 14.23.07 
Технічні засоби і устаткування в дошкільних закладах 14.85.23 
Типи дошкільних закладів 14.23.21 
Фізична культура в дошкільних закладах 76.35.41.19 
Хвороби дітей дошкільного віку 76.29.47.41 
ДОЩУВАЛЬНИЙ 
Іригаційне устаткування і дощувальні установки 55.57.40.31 
ДРАМАТИЧНИЙ 
Драматичний вид літератури 17.07.41.11 
Драматичний театр 18.45.45.11 
ДРЕНАЖНИЙ 
Захист дренажу від замулення 70.23.42 
Меліоративні та дренажні машини, знаряддя і устаткування 55.57.40.29 
ДРЕСИРУВАННЯ 
Навчання і дресирування сільськогосподарських тварин 68.39.21 
ДРЕСУРА 
Мистецтво дресури 18.51.45.11 
ДРІБ 
Оброблення дробом 55.21.21.19 
ДРІБНООПТОВИЙ 
Оптово-роздрібні об'єднання, дрібнооптова торгівля 71.29.75.05 
ДРІБНОРОЗДРІБНИЙ 
Дрібнороздрібні торговельні об'єкти (павільйони, кіоски) 71.31.11.11 
ДРІЖДЖІ 
Виробництво дріжджів 65.41.31 
Виробництво чистих культур дріжджів 65.41.29 
ДРІЖДЖОВИЙ 
Дріжджова промисловість 65.41 
Машини і устаткування для дріжджової промисловості 55.63.37.31 
ДРІТ 
Виробництво каліброваного металу і дроту з кольорових металів 53.45.31 
Виробництво каліброваного металу і дроту з чорних металів 53.45.29 
Квантові дроти та ями 53.41.41 
ДРОБАРКА 
Дробарки 55.33.41.29 
Дробарки для цукрової тростини 55.63.35.35 
ДРОБИЛЬНО-РОЗМЕЛЮВАЛЬНИЙ 
Дробильно-розмелювальне і збагачувальне устаткування 55.33.41 
ДРОБЛЕННЯ 
Дроблення. Подрібнювання. Просівання. Класифікація 52.45.15 
Теорія процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.03 
Устаткування для процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.05 
ДРОВА 
Дрова на опалення 66.19.91.11 
ДРУК 
Друк 19.51 
Друкарські машини високого друку 60.29.17.21 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Інші види друку 19.51.55 
Історія друку 19.51.09 
Картон для друку 60.29.14.19 
Копіювальні апарати для друку на плівковій стрічці 60.31.21.11 
Літографські фарби. Фарби для офсетного друку 60.29.11.19 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
Машини для трафаретного друку 60.31.17.07 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Організація друку 19.51.31 
Папір і картон для друку 60.29.14 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
Спеціальні друкарські машини. Машини нерельєфного друку 60.29.17.23 
Устаткування для друку на тарі 55.61.35 
ДРУКАРСЬКИЙ 
Анілінові друкарські фарби 60.29.11.11 
Види друкарського паперу з покритттям 60.29.14.17 
Друкарська фарба для плоскодруку плоскодрукувальних машин 60.29.11.17 
Друкарські машини високого друку 60.29.17.21 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Друкарські машинки і автомати, диктофони 59.73.29 
Друкарські процеси і устаткування 60.29.17 
Друкарські фарби 60.29.11 
Друкарські фарби (чорні та кольорові) 60.29.11.07 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Приладдя для друкарських робіт 60.29.15.05 
Розмножувальні машини друкарського типу 60.31.17.11 
Спеціалізовані друкарські машини за призначенням 60.29.17.05 
Спеціальні друкарські машини. Машини нерельєфного друку 60.29.17.23 
Спеціальні друкарські папери 60.29.14.11 
Технологія відтворення. Виготовлення друкарських форм 60.29.15.07 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
ДРУКОВАНИЙ 
Друкована продукція 60.29.29 
Друковані плати. Друковані вузли 47.59.49 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Технологія виробництва друкованих плат. Друкований монтаж 47.13.17 
Устаткування для виготовлення друкованих форм 55.61.33 
ДРУКУВАЛЬНИЙ 
Друкувальні пристрої 50.10.35 
ДРУКУВАННЯ 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
ДУАЛІЗМ 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
ДУБИЛЬНИЙ 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
ДУБИТЕЛЬ 
Устаткування для виробництва дубителів 55.59.37.29 
ДУБЛЕННЯ 
Дублення голини 64.35.19 
Підготування шкіри для дублення. Оброблення голини 64.35.17 
Устаткування для дублення 55.59.37.33 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
ДУБЛЮВАННЯ 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
ДУГА 
Дугове зварюванння із захищеною дугою (спосіб Еліна-Гафергута) 81.35.15.07 
Дугове зварювання відкритою дугою 81.35.15.05 
ДУГОВИЙ 
Дугове зварюванння із захищеною дугою (спосіб Еліна-Гафергута) 81.35.15.07 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
Дугове зварювання відкритою дугою 81.35.15.05 
Дугове зварювання і різання (зварювання плавленням) 81.35.15 
Дугові і руднотермічні електропечі та установки 45.43.29 
Електроустаткування дугового зварювання 45.45.29 
ДУГОШЛАКОВИЙ 
Дугошлакове переплавлення 53.03.15.33 
ДУЖКА 
Хірургічні голки, дужки 76.13.29.07 
ДУМКА 
Громадська думка і право. Опініоніка 10.07.33 
Громадсько-політична думка 26.03 
Економічна думка XX ст. 06.09.41 
Економічна думка XЦII ст. 06.09.31 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Загальна історія економічної думки 06.09.09 
Загальна історія освіти і педагогічної думки 14.09.03 
Загальна історія політичної думки 11.09.09 
Інші напрями суспільно-політичної думки 26.03.91 
Історія економічної думки 06.09 
Історія економічної думки окремих країн 06.09.91 
Історія марксистсько-ленінської політичної думки 11.09.15 
Історія розвитку освіти і педагогічної думки в окремих країнах 14.09.91 
Історія політичної думки окремих країн 11.09.91 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Статистика громадської думки 83.33.71 
ДУПЛЕКСНИЙ 
Дуплексне (інтерактивне) телебачення 19.61.37.11 
ДУХОВИЙ 
Духові музичні інструменти 80.29.37 
ДУХОВНИЙ 
Вільнодумство в історії духовної культури 21.07.21 
Мистецтво як форма духовної творчості людини 18.07.23.05 
ЕВОЛЮЦІЙНИЙ 
Еволюційне вчення 34.03.17 
Солітонний розв'язок еволюційних рівнянь 27.35.55 
ЕВОЛЮЦІЯ 
Будова й еволюція Галактики 41.27.25 
Внутрішня будова та еволюція зірок 41.23.15 
Геофізична еволюція та будова 37.31.05 
Культурна еволюція людини 13.07.26.15 
Молекулярна еволюція 34.15.29 
ЕВРИСТИЧНИЙ 
Евристичні методи 28.23.19 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
ЕВТРОФУВАНННЯ 
Проблеми евтрофікації і самоочищення вод 87.19.21 
ЕЖЕКТОР 
Струминні апарати. Ежектори 55.39.37.39 
ЕКЗАМЕН 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
ЕКЗИСТЕНЦІАЛІЗМ 
Екзистенціалізм 17.01.25.17 
ЕКЗОБІОЛОГІЯ 
Екзобіологія. Життя на інших планетах 34.51.21 
ЕКЗОТИЧНИЙ 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
ЕКЗОФТАЛЬМ 
Екзофтальм 76.29.56.33 
ЕКІПАЖ 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
ЕКІПІРУВАННЯ 
Екіпірування та спорядження 78.25.05.15 
ЕКОЛОГІЧНИЙ 
Біоетика, екологічна і медична етика 12.21.45.03 
Виробництво екологічно сумісних текстильних матеріалів 64.29.34 
Висновки державної екологічної експертизи 87.03.17.11 
Екологічна безпека 87.33.35 
Екологічна генетика 34.23.41 
Екологічна геофізика 37.39 
Екологічна економіка приватних компаній 87.01.75.41 
Екологічна інвентаризація 87.01.75.37 
Екологічна катастрофа 87.33.33.05 
Екологічна освіта і виховання 87.01.45 
Екологічна статистика 87.01.73.23 
Екологічна токсикологія 34.47.51 
Екологічна торгівля 87.01.75.39 
Екологічна фізіологія 34.39.53 
Екологічні аспекти здоров'я населення 87.24.33 
Екологічні вимоги до осушувальних систем 70.23.94 
Екологічні властивості військово-технічної системи 78.01.94.11 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Екологічні спільноти 04.41.51 
Екологія. Екологічна безпека військової діяльності 78.01.94.05 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Методи вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я 87.24.35 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Міжнародні організації і установи. Міжнароднийі екологічний рух 87.05.33 
Охорона довкілля. Екологічний менеджмент на підприємствах 65.01.94 
Пропаганда і поширення екологічних знань 87.01.39 
Процедура проведення екологічної експертизи 87.03.17.05 
Розв'язання екологічних проблем 87.03.15.23 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
ЕКОЛОГІЯ 
Екологія 34.35 
Екологія водних об'єктів 70.03.07 
Екологія життєдіяльності людини 87.24 
Екологія людини та її взаємозв'язок з іншими науками 87.03.09 
Екологія мікроорганізмів 34.27.23 
Екологія. Екологічна безпека військової діяльності 78.01.94.05 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Етнічна екологія 87.24.17 
Загальні питання охорони довкілля і екології людини 87.01 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Охорона довкілля. Екологія людини 87 
Питання екології та епідеміологія вірусів 34.25.39 
Соціальна екологія 04.51.21 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Статистика охорони довкілля і екології людини 87.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Технологія в галузі екології 87.53.25 
ЕКОЛОГО-ОСВІТНІЙ 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
ЕКОНОМІКА 
(Економіка праці) -> 0Д.ЕЕ 06.71.69 
(Організація і структура галузей економіки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.03 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
Використання водних ресурсів галузями економіки 70.94.15 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
Військова економіка 06.71.67 
Воєнна економіка 78.75 
Галузева структура економіки 06.71 
Джерела інвестування економіки 82.15.07 
Домашня економіка 75.35.07 
Екологічна економіка приватних компаній 87.01.75.41 
Економіка 52.01.75.05 
Економіка агропромислового комплексу в цілому 06.71.07 
Економіка будівництва 06.71.05 
Економіка водного господарства 06.71.59 
Економіка зв'язку 06.71.11 
Економіка і планування в машинобудуванні 55.01.75.11 
Економіка і планування в металургії 53.01.75.05 
Економіка і планування в приладобудуванні 59.01.75.81 
Економіка кінематографії 18.67.75 
Економіка культури 06.71.41; 13.15.75 
Економіка матеріально-технічного постачання 06.71.17 
Економіка мистецтва 18.15.75 
Економіка міста. Урбанізація. Міський розвиток 06.61.53 
Економіка науки 06.71.37; 12.75 
Економіка невиробничої сфери. Неприбуткові галузі економіки в цілому 06.71.33 
Економіка окремих країн 06.91 
Економіка освіти 06.71.45 
Економіка охорони здоров'я і соціального забезпечення 06.71.47 
Економіка постсоціалістичних країн 06.51.93 
Економіка праці. Трудові ресурси 06.77 
Економіка природокористування і охорони довкілля 06.71.63 
Економіка промисловості в цілому 06.71.03 
Економіка радіомовлення 19.65.75 
Економіка спорту 06.71.55 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Економіка та організація підприємства. Керування підприємством 06.81 
Економіка театру 18.45.15.19 
Економіка телебачення 19.61.75 
Економіка торгівлі 06.71.15 
Економіка транспорту 06.71.09 
Економіка туризму 06.71.57 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління і прогнозування 89.01.75 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування 28.01.75; 37.01.75; 38.01.75; 39.01.75; 44.01.75; 45.01.75; 47.01.75; 50.01.75; 53.01.75; 55.01.75; 58.01.75; 59.01.75; 61.01.75; 62.01.75; 64.01.75; 65.01.75; 66.01.75; 69.01.75; 71.01.75; 76.75.75; 77.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування 31.01.75; 66.37.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Економіка, управління, планування, прогнозування в біології 34.01.75 
Економіка. Економічні науки 06 
Економічна політика. Державне регулювання економіки 06.56.31 
Економічні цикли і кризи. Стабілізація економіки 06.52.45 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні проблеми економіки 06.01.01 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Зоологія та економіка. Прикладна зоологія 34.33.35 
Інвестиції в перебудову економіки рибного господарства 69.01.75.05 
Інші галузі економіки 80 
Капітальне будівництво у воєнній економіці 78.75.37 
Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування 06.54.51 
Людські резерви у воєнній економіці 78.75.29 
Матеріально-технічне постачання галузей економіки 81.88.51 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Наука управління економікою. Обліково-економічні науки 06.35 
Наука як продуктивна сила. Економіка науки 06.54.41 
Нелегальна ("тіньова") економіка 82.15.77 
Організація досліджень, економіка і планування. Заводи 55.47.01.21 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
Організація управління економікою 82.15 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Планування воєнної економіки 78.75.49 
Правове регулювання окремих галузей економіки 10.23.51 
Правові питання економіки 06.01.80 
Природні ресурси у воєнній економіці 78.75.31 
Прогнозування розвитку економіки 82.15.01.75 
Програми державного регулювання економіки 82.15.19 
Регіональна економіка 06.61.33 
Рекреаційна економіка 06.71.65 
Ресурси і економіка неметалічної сировини 38.51.31 
Роль держави в розвитку економіки 06.52.25 
Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки 06.51.25 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Соціологія економіки 04.51.25 
Статистика і управління економікою країни 83.29.21 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Теорія керувальних систем в економіці 06.35.21.07 
Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 06.61 
Транспорт і зв'язок у воєнній економіці 78.75.39 
Управління економікою. Економічне планування. Економічне прогнозування 06.51.41 
Функції управління економікою 82.15.05 
ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНИЙ 
Економіко-екологічна ефективність 87.01.75.43 
ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
Економіко-математичні методи і моделі 06.35.51 
ЕКОНОМІСТ 
Кадри економістів 06.01.79 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
(Економічна географія) -> 0Д.ДА 06.41 
Викладання економічних наук 06.01.45 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Госпрозрахунок. Економічне стимулювання 06.75.41 
Діяльність міжнародних економічних організацій і об'єднань 06.51.57 
Економіка. Економічні науки 06 
Економічна демографія 05.07.07.11 
Економічна думка XX ст. 06.09.41 
Економічна думка XЦII ст. 06.09.31 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Економічна ефективність виробництва 06.51.61 
Економічна ефективність виробництва. Фондовіддача 06.75.61 
Економічна ефективність наукових досліджень і розробок 12.75.51 
Економічна і соціальна географія 39.21 
Економічна інтеграція 06.51.77 
Економічна інформація 06.35.27 
Економічна історія 06.43 
Економічна історія окремих країн 06.43.91 
Економічна кібернетика 06.35.21 
Економічна основа держави 10.15.27 
Економічна оцінка природоохоронної діяльності 87.01.75.45 
Економічна політика. Державне регулювання економіки 06.56.31 
Економічна психологія 15.81.25 
Економічна статистика 06.35.33; 83.29 
Економічне стимулювання 06.51.43 
Економічне стимулювання науки 12.75.31 
Економічний аналіз 06.35.35 
Економічний і соціальний розвиток території 23.04.20 
Економічний розвиток окремих груп країн 06.52.41 
Економічний розвиток. Економічне зростання 06.52.13 
Економічні аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.13 
Економічні закони і категорії 06.04.17 
Економічні і соціальні карти території 23.04.22 
Економічні методи управління 82.15.17 
Економічні проблеми країн, що розвиваються 06.51.95 
Економічні проблеми організації і управління господарством країни 06.75 
Економічні проблеми політики 11.07.75 
Економічні прогнози, плани і програми 10.23.31.03 
Економічні стимули щодо природоохоронної діяльності 87.01.75.47 
Економічні та організаційні питання оброблення статистичної інформації 83.77.75 
Економічні теорії 06.03 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
Економічні цикли і кризи. Стабілізація економіки 06.52.45 
Енергетичні та економічні показники ДВЗ 55.42.03.41 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічний оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Загальна економічна історія 06.43.09 
Загальна історія економічної думки 06.09.09 
Загальні економічні теорії 06.03.07 
Загальні питання економічних наук 06.01 
Загальні питання економічної історії 06.43.01 
Загальні питання підготування економічних кадрів 06.01.79.01 
Загальні питання. Вступ в економічну кібернетику 06.35.21.01 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Зовнішні економічні зв'язки 87.01.75.49 
Інформаційна діяльність у сфері економічних наук 06.01.29 
Історична економічна і соціальна географія 39.15.19 
Історія економічної думки 06.09 
Історія економічної думки окремих країн 06.09.91 
Міжнародне співробітництво у сфері економічних наук 06.01.17 
Міжнародні економічні відносини. Міжнародні організації 06.51.51 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Неформальний сектор. Нелегальна економічна діяльність 06.56.71 
Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності 06.75.73 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Післядипломна економічна освіта 06.01.79.05 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
Праця в умовах різних економічних систем 26.31.61 
Пропаганда і популяризація економічних знань 06.01.39 
Розміщення продуктивних сил. Економічна географія 06.61.23 
Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 06.51 
Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки 06.51.25 
Соціальні та економічні проблеми розвитку 06.52.17 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Сучасний стан економічних наук 06.01.11 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Теоретичні і загальні проблеми економічної та соціальної географії 39.21.02 
Теоретичні питання економічної і соціальної географії 39.03.23 
Теорії економічних систем 06.03.15 
Теорія економічних систем і моделей. Теорія економічного регулювання 06.35.21.03 
Теорія економічної інформації і прийняття економічних рішень 06.35.21.05 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія і практика планування економічного розвитку 06.52.35 
Термінологія економічних наук 06.01.33 
Управління економікою. Економічне планування. Економічне прогнозування 06.51.41 
Управління економічною освітою 06.01.79.03 
Філософські питання і методологія економічних наук 06.01.07 
ЕКОНОМІЧНІСТЬ 
Економічність і вартість автомобілів 55.43.03.33 
ЕКОНОМІЯ 
Економія енергії і палива 73.01.61 
Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів 81.88.10 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Окремі проблеми політичної економії 06.04.19 
Політична економія 06.04 
Предмет і метод політичної економії 06.04.07 
Способи економії роботи в домашньому господарстві 75.35.11 
ЕКОСИСТЕМА 
Антропогенні впливи на екосистеми 34.35.51 
Біоценози. Екосистеми 34.35.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Ціннний компонент екосистеми 87.01.75.35 
ЕКРАН 
Проекція зображень. Проектори та екрани 60.33.15.05 
ЕКСКАВАТОР 
Екскаватори 55.53.29.29 
ЕКСКУРСІЙНИЙ 
Екскурсійна робота музеїв 13.51.08.23 
ЕКСКУРСІЯ 
Екскурсії до печер 71.37.11.21 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
ЕКСПЕДИЦІЯ 
Експедиції, пов'язані з проведенням астрономічних спостережень 41.01.19 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
ЕКСПЕРИМЕНТ 
Автоматизація збирання і оброблення даних наукового експерименту 50.53.17 
Автоматизація процесів проведення наукових експериментів 50.53.15 
Автоматизація фізичного експерименту із застосуванням комп'ютерів 29.03.85 
Вакуумна техніка у фізичному експерименті 29.03.29 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Експерименти з тваринами і рослинами під час космічних польотів 89.27.31 
Електричні і магнітні вимірювання у фізичному експерименті 29.03.35 
Загальні проблеми фізичного експерименту 29.03 
Методика і техніка ядерно-фізичного експерименту 29.15.39 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Оброблення даних фізичного експерименту 29.03.45 
Одержування і вимірювання тисків у фізичному експерименті 29.03.25 
Оптичні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.31 
Організація біологічного експерименту 34.05.15 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Проблеми безпеки біологічного експерименту 34.05.93 
Резонансні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.37 
Теорія планування екстремального експерименту 28.29.55 
Теплові виміри у фізичному експерименті 29.03.21 
Художні експерименти і пошуки 18.07.65.11 
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ 
Дослідження, експериментальне устаткування для термоядерних реакторів 58.34.33 
Експериментальна і технічна мінералогія і петрографія 38.39 
Експериментальні автомобілі 55.43.29.31 
Експериментальні дослідження 55.47.03.31 
Експериментальні дослідження в сталеплавильному виробництві 53.31.23.07 
Експериментальні дослідження ядерних реакторів 58.33.37 
Загальні питання щодо матеріально-технічної і експериментальної бази науки 12.41.65.01 
Контрольно-вимірювальні прилади, експериментальні і випробувальні установки 58.33.81 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Статистичні експериментальні дослідження 83.03.33 
Теоретичні та експериментальні дослідження 55.42.49.03 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
ЕКСПЕРТИЗА 
Висновки державної екологічної експертизи 87.03.17.11 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Експертиза стандартів 84.15.20 
Заявка. Експертиза 85.37.37 
Комплектування і експертиза цінності документів 13.71.15.17 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Криміналістична експертиза 10.85.31 
Лікарсько-трудова экспертиза (ЛТЕК) 76.35.35.15 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Працездатність. Експертиза працездатності 86.31 
Процедура проведення екологічної експертизи 87.03.17.05 
Судова експертиза пошкоджень 76.35.43.05 
Судова експертиза трупів 76.35.43.07 
Судово-психіатрична експертиза 76.35.44 
Судово-хімічна експертиза 76.35.43.11 
ЕКСПЕРТНИЙ 
Експертні системи 28.23.35 
Експертні системи навчання 14.01.87.21 
Медико-соціальні експертні комісії 86.31.05 
ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 
Експлуатаційна технологічність авіаційних двигунів 55.42.47.59 
Експлуатаційна технологічність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.47 
Експлуатаційні матеріали на автомобільному транспорті 73.31.09 
Експлуатаційні та теплотехнічні характеристики енергетичних палив 44.31.29 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Корозія в експлуатаційних умовах 81.33.09 
Ремонт і експлуатаційне обслуговування радіоелектронної апаратури 47.13.85 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
ЕКСПЛУАТАЦІЮ 
Експлуатація двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.33 
Експлуатація дизелів 55.42.29.31 
Експлуатація залізниць. Організація руху. Перевезення 73.29.61 
Експлуатація і ремонт нафтових і газових свердловин 52.47.25 
Експлуатація космічної техніки 89.25.39 
Експлуатація ліній зв'язку 49.29.17 
Експлуатація машин і промислового устаткування 81.83.17 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Експлуатація перевантажувальних пристроїв у портах 73.34.23 
Експлуатація підіймально-транспортного устаткування 69.35.19 
Експлуатація поштової техніки 49.47.33 
Експлуатація ракетно-космічної техніки 55.49.31.31 
Експлуатація систем космічного зв'язку 89.29.41 
Експлуатація технічних засобів в умовах ОЦ 50.37.17 
Експлуатація устаткування 53.01.83.07 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Експлуатація ядерних реакторів 58.33.41 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
Застосування і експлуатація бурового інструмента та устаткування 52.47.15.05 
Зберігання та експлуатація озброєння і військової техніки 78.25.03 
Конструювання і експлуатація біомедичної техніки 34.57.25 
Льотна експлуатація повітряних суден 73.37.37 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Монтаж, експлуатація і ремонт котельного устаткування 55.36.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування 45.01.83; 47.01.83; 49.01.83; 50.01.83; 53.01.83; 55.01.83; 58.01.83; 59.01.83; 61.01.83; 64.01.83; 65.01.83; 66.01.83; 69.01.83; 70.01.83; 71.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
Промислова експлуатація видобувних суден 69.31.19 
Розміщення та експлуатація складських приміщень 53.01.89.07 
Технічна експлуатація будівельних машин 67.17.05 
Технічна експлуатація і ремонт житлового фонду 75.29.31 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Технічна експлуатація рибних морських портів 69.35 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
Технічна експлуатація систем передачі 49.27.35 
Технічна експлуатація судна 73.34.35 
Технічна експлуатація флоту рибної промисловості 69.33 
ЕКСПЛУАТАЦІЯ 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Зняття з експлуатації реакторів 58.33.43 
Інші питання технічної експлуатації рибних морських портів 69.35.99 
Інші питання технічної експлуатації флоту рибної промисловості 69.33.99 
Механізація і автоматизація в експлуатації гідротехнічних споруд 70.85.39 
Способи експлуатації свердловин 52.47.25.05 
Ускладнення в процесі експлуатації свердловин 52.47.25.11 
Устатковування і електрозабезпечення помпувальних станцій. Питання експлуатації 70.19.23 
Устаткування для експлуатації нафтових і газових свердловин 55.39.29.35 
ЕКСПОЗИЦІЙНИЙ 
Експозиційна робота музеїв 13.51.08.15 
ЕКСПОРТ 
Державний контроль над експортом зброї. 78.75.47.07 
Експорт 72.15.33 
Невидимий експорт 72.13.51 
Страхування експорту 72.23.39 
ЕКСПОРТНИЙ 
Експортна політика 72.15.51 
ЕКСПРЕСІОНІЗМ 
Мистецтво початку XX ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
ЕКСПРЕСІЯ 
Білки рекомбінатні - загальні методи експресії 62.37.43.05 
Експресія генів у клітинах людини і тварин 62.37.99.11 
Експресія генів у клітинах мікроорганізмів 62.37.99.09 
ЕКСТЕР'ЄР 
Архітектурний бетон в екстер'єрі сучасного міста 67.09.97 
ЕКСТРАГУВАННЯ 
Прилади для екстрагування рідини 31.05.35.15 
ЕКСТРАКЦІЙНИЙ 
Екстракційна хімія неорганічних і комплексних сполук 31.17.39 
ЕКСТРАКЦІЯ 
Екстракція розчинниками 53.03.17.23 
Йодна екстракція 61.31.39.19 
Рідинна екстракція 53.03.13.21 
ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ 
Екстремальні задачі з невизначеною структурою 28.29.41 
Екстремальні системи 28.19.19 
Теорія планування екстремального експерименту 28.29.55 
ЕКУМЕНИЧНИЙ 
Взаємовідношення між церквами і релігіями. Екуменичний рух 21.61.41 
ЕЛАСТОМЕР 
Еластомери 55.09.39.19 
ЕЛЕВАТОРНИЙ 
Елеваторна і мукомельно-круп'яна промисловість 65.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної промисловості 55.63.31.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
ЕЛЕКТОРАЛЬНИЙ 
Електоральна поведінка 11.15.85 
Методи прикладних досліджень електоральної поведінки 04.81.05 
ЕЛЕКТРИКА 
Атмосферна електрика 37.21.23 
Земна електрика, земні струми 37.31.22 
Методи захисту від несприятливого впливу статичної електрики 86.33.19 
ЕЛЕКТРИФІКАЦІЯ 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Електрифікація та енергетичне господарство міського транспорту 73.43.71 
Механізація і електрифікація в лісовому господарстві 68.47.85 
Механізація і електрифікація в рослинництві 68.85.35 
Механізація і електрифікація меліоративних і культуротехнічних робіт 68.85.31 
Механізація і електрифікація сільського господарства 68.85 
Механізація і електрифікація у тваринництві 68.85.39 
ЕЛЕКТРИЧНИЙ 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Арматура для електричних ізоляторів 45.49.49 
Біофізичні ефекти електричних і магнітних полів 34.17.35 
Вимірювання електричних і магнітних величин 90.27.34 
Виробництво сталі в електричних печах і спеціальні способи виробництва сталі 53.31.23.19 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Геотермічні електричні станції та установки 44.31.33 
Електрична дефібриляція 76.29.45.15 
Електрична частина електростанцій і підстанцій 44.29.33 
Електричне устатковування печей 53.07.07.21 
Електричний рухомий склад 55.41.29 
Електричні апарати 45.31 
Електричні апарати високої напруги 45.31.29 
Електричні апарати низької напруги 45.31.31 
Електричні властивості металів і сплавів 53.49.07.09 
Електричні і магнітні вимірювання у фізичному експерименті 29.03.35 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електричні ізолятори 45.49 
Електричні ізолятори інших типів 45.49.99 
Електричні машини 45.29 
Електричні нагрівальні та термічні печі 53.07.07.17 
Електричні печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.07.13 
Електричні плавильні печі 53.07.07.15 
Електричні реактори 45.33.31 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55 
Інші види силових електричних конденсаторів 45.35.99 
Інші електричні печі 53.07.07.25 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Лінії електропередачі, електричні мережі 44.29.37 
Магнітне і електричне збагачування 53.37.15.21 
Магнітне та електричне збагачування 52.45.21 
Машини для розмноження спеціальними способами (електричним, хімічним) 60.31.17.21 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Методи захисту від ураження електричним струмом 86.33.17 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів і видів випромінювання 87.55.37 
Прилади для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29 
Прилади для вимірювання пасивних електричних величин 59.29.31 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
Силові електричні конденсатори 45.35 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Спеціальні електричні машини 45.29.33 
Теорія електричних властивостей твердих тіл 29.19.23 
Теорія електричних полів 45.03.07 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплогенерація за рахунок електричної енергії 53.07.03.13 
Трансформатори та електричні реактори 45.33 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
ЕЛЕКТРО-ПЛАЗМОДИНАМІКА 
Спеціальні питання електро-, магніто- і плазмодинаміки 55.49.03.35 
ЕЛЕКТРОАКУСТИКА 
Електроакустика 29.37.21 
Електроакустика, ультразвукова та інфразвукова техніка 47.55 
ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНИЙ 
Аналіз і оброблення електроакустичних сигналів 47.55.35 
Електроакустичні прилади 47.55.29 
ЕЛЕКТРОБУС 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
ЕЛЕКТРОВАКУУМНИЙ 
Електровакуумні і газорозрядні прилади і пристрої 47.29 
Електровакуумні прилади надвисоких частот 47.29.37 
Проектування і конструювання електровакуумних і газорозрядних приладів 47.14.05 
Теоретичні основи електровакуумних і газорозрядних приладів 47.03.03 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
ЕЛЕКТРОВЕЛОСИПЕД 
Електроролери і електровелосипеди 55.43.39.37 
ЕЛЕКТРОВОЗ 
Електровози. Моторні вагони, електропоїзди 55.41.29.29 
ЕЛЕКТРОВСТАНОВЛЮВАННЯ 
Світлотехнічні електровстановлювальні вироби 45.51.35 
ЕЛЕКТРОД 
БЕ Виготовлення електродів 53.37.13 
ЕЛЕКТРОДВИГУН 
Тягові електродвигуни 73.29.71.13 
ЕЛЕКТРОДИНАМІКА 
Електродинаміка надвисоких частот. Радіовимірювання на надвисоких частотах 29.35.23 
Математичні моделі електродинаміки рухомих середовищ 27.35.37 
Математичні моделі електродинаміки та оптики 27.35.33 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
ЕЛЕКТРОДІАЛІЗ 
Знесолення води електродіалізом 61.13.25.35 
ЕЛЕКТРОДНИЙ 
Кінетика електродних процесів 31.15.33.09 
ЕЛЕКТРОДУГОВИЙ 
Електродугова металізація 81.35.33.07 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА 
Електроенергетика 44.29 
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Автоматизація і релейний захист в електроенергетичних системах 44.29.31 
Електроенергетичні системи 44.29.29 
Електроенергетичні системи та електрооснащення суден 55.45.29.43 
ЕЛЕКТРОЕНЦЕФАЛОГРАФ 
Електроенцефалографи 76.13.15.19 
ЕЛЕКТРОЕРОЗІЙНИЙ 
Електроерозійне оброблення 55.20.17 
ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ 
Джерела електроживлення 47.59.39 
ЕЛЕКТРОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Устатковування і електрозабезпечення помпувальних станцій. Питання експлуатації 70.19.23 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИЙ 
Електрозварювальне устаткування 45.45 
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ 
Електроустаткування інших видів електрозварювання 45.45.99 
Електроустаткування контактного електрозварювання 45.45.31 
Електроустаткування плазмового електрозварювання 45.45.43 
Контактне електрозварювання 81.35.17 
ЕЛЕКТРОІЗОЛЯЦІЙНИЙ 
Тепло- і електроізоляційні матеріали. Тепло- і електропровідні матеріали 55.49.09.33 
ЕЛЕКТРОКАПІЛЯРНИЙ 
Електрокапілярні явища 53.03.07.21 
ЕЛЕКТРОКАР 
Електротехнічне устаткування електромобілів і електрокарів 45.53.41 
ЕЛЕКТРОКАРДІОГРАФ 
Електрокардіографи 76.13.15.17 
ЕЛЕКТРОЛІЗ 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Виробництво гідросульфіту натрію шляхом електролізу 61.13.25.31 
Виробництво діоксиду марганцю шляхом електролізу 61.13.25.25 
Виробництво перманганату калію шляхом електролізу 61.13.25.27 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
Виробництво хлорокисневих сполук шляхом електролізу 61.13.25.23 
Виробництво хлору шляхом електролізу розплавлених хлоридів 61.13.25.21 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Електроліз 53.03.17.31 
Електроліз водних розчинів 53.03.15.15 
Електроліз у розплавах солей та інших сполуках 53.03.15.17 
Одержання хлору методом електролізу розплавлених сполук 61.31.37.07 
Очищення води електролізом та електрофлотацією 61.13.25.37 
Промисловий електроліз. Електроліз у розплавах 81.33.31.05 
ЕЛЕКТРОЛІЗЕР 
Джерела постійного струму для електролізерів 61.13.27.17 
Конструкції електролізерів 61.13.27.07 
ЕЛЕКТРОЛІТ 
Електроліти 31.15.33.05 
Рідкі діелектрики. Електроліти 29.17.29 
ЕЛЕКТРОЛІТИЧНИЙ 
Виробництво електролітичного заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.21 
Електролітичне рафінування металів і сплавів 53.03.15.19 
ЕЛЕКТРОЛІТНИЙ 
Контактне зварювання оплавленням. Електролітне зварювання 81.35.17.13 
ЕЛЕКТРОМАГНІТНИЙ 
Електромагнітна взаємодія 29.05.33 
Електромагнітна сумісність 47.05.15 
Електромагнітні гальма 55.03.37.23 
Електромагнітні земні струми 37.15.09 
Математичні моделі електромагнітних хвиль у плазмі 27.35.53 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Поширення електромагнітних хвиль 29.35.19 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Системи ураження на принципах електромагнітного імпульсу 78.25.23.19 
Теорія електромагнітного поля 45.03.05 
ЕЛЕКТРОМЕРЕЖА 
Пожежна безпека електромережі та електроустановок 81.92.35 
ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИЙ 
Електромеханічні клавішні калькулятори 50.29.29 
Електромеханічні фільтри 47.59.47 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ 
Електромобілі 55.43.35.29 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Електротехнічне устаткування електромобілів і електрокарів 45.53.41 
ЕЛЕКТРОМУЗИЧНИЙ 
Електромузичні інструменти 80.29.41 
ЕЛЕКТРОН 
Дифракція електронів 29.35.41 
ЕЛЕКТРОНІКА 
Військова електроніка і кібернетика 78.21.49 
Електроніка. Радіотехніка 47 
Загальні питання електроніки і радіотехніки 47.01 
Загальні питання квантової електроніки 47.35.01 
Історія електроніки і радіотехніки. Персоналія 47.01.09 
Квантова електроніка 47.35 
Лабораторна електроніка 29.03.39 
Матеріали для електроніки і радіотехніки 47.09 
Матеріали для молекулярної електроніки 47.09.63 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Проектування і конструювання приладів молекулярної електроніки 47.14.15 
Радіофізика. Фізичні основи електроніки 29.35 
Теоретичні основи квантової електроніки 47.03.07 
Теоретичні основи молекулярної електроніки 47.03.13 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
ЕЛЕКТРОННИЙ 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Відходи в електронній промисловості 87.53.13.67 
ГВС виготовлення електронних приладів 81.19.51.11 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
Електронна музика 18.41.11.15 
Електронна та іонна емісія 29.35.37 
Електронна та іонна мікроскопія 29.35.43 
Електронна торгівля 71.31.11.21 
Електронний та інші види голографії 47.37.32 
Електронні антропометричні прилади 76.13.15.05 
Електронні бібліотеки. Електронні форми інформаційних ресурсів 13.31.11.21 
Електронні клавішні калькулятори і реєстратори 50.29.31 
Електронні лампи 47.29.35 
Електронні оболонки атомів 29.29.15 
Електронні оболонки молекул 29.29.21 
Електронні парамагнетики 29.19.45 
Електронно-іонно-плазмові технології електронного виробництва 47.13.33 
Електронографія і електронна мікроскопія мінералів 38.41.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Інші електронні елементи радіоелектронної апаратури 47.59.34 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Лазерні технології в електронному виробництві 47.13.35 
Математичні моделі електронної оптики 27.35.34 
Машини електронні контрольно-реєстраційні 59.73.31.31 
Прецизійні та механотронні технології електронного виробництва 47.13.31 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Проектування і конструювання електронних вимірювальних приладів 59.14.21 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Сканувальні копіювачі. Електронні копіювачі 60.31.21.17 
Теоретичні основи електронної техніки 47.03 
Теоретичні основи НВЧ електронної техніки 47.03.10 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія і устаткування для електронного та радіотехнічного виробництва 47.13 
ЕЛЕКТРОННО-ІОННИЙ 
Електронно-іонне оброблення 59.13.01.19 
ЕЛЕКТРОННО-ІОННО-ПЛАЗМОВИЙ 
Електронно-іонно-плазмові технології електронного виробництва 47.13.33 
ЕЛЕКТРОННО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ 
Машини конторські та електронно-обчислювальні 59.73.27 
ЕЛЕКТРОННО-ПРОМЕНЕВИЙ 
Електронно-променеве оброблення 55.20.15.15 
Електроннопроменеве плавлення 53.03.15.23 
Електроннопроменеві прилади 47.29.29 
Електропечі та установки електроннопроменевого нагрівання 45.43.39 
Електроустаткування електроннопроменевого зварювання 45.45.35 
ЕЛЕКТРОННО-ХВИЛЬОВИЙ 
Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ-діапазону 29.35.45 
ЕЛЕКТРОНОГРАФІЯ 
Електронографія і електронна мікроскопія мінералів 38.41.23 
ЕЛЕКТРООСАДЖЕННЯ 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
ЕЛЕКТРООСНАЩЕННЯ 
Електроенергетичні системи та електрооснащення суден 55.45.29.43 
ЕЛЕКТРОПЕРЕДАЧА 
Зв'язок лініями електропередач 49.27.33 
Лінії електропередачі, електричні мережі 44.29.37 
ЕЛЕКТРОПЕРЕНЕСЕННЯ 
Електроперенесення 53.03.07.17 
ЕЛЕКТРОПІЧ 
Виробництво феросплавів в електропечах 53.31.21.17 
Дугові і руднотермічні електропечі та установки 45.43.29 
Електропечі та установки діелектричного і надвисокочастотного нагрівання 45.43.37 
Електропечі та установки для електрошлакових процесів 45.43.33 
Електропечі та установки електроннопроменевого нагрівання 45.43.39 
Електропечі та установки індукційного нагрівання 45.43.35 
Електропечі та установки інфрачервоного нагрівання 45.43.43 
Електропечі та установки лазерного нагрівання 45.43.45 
Електропечі та установки нагрівання опором 45.43.31 
Електропечі та установки плазмового нагрівання 45.43.41 
Інші електропечі, електротермічні установки і пристрої 45.43.99 
ЕЛЕКТРОПОЇЗД 
Електровози. Моторні вагони, електропоїзди 55.41.29.29 
ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ 
Електропостачання 75.31.31 
Електропостачання галузей народного господарства 44.29.39 
Електропостачання і електропривід 52.13.29.05 
Системи електропостачання. Ліфти і ескалатори 67.53.31 
ЕЛЕКТРОПРИВІД 
Електропостачання і електропривід 52.13.29.05 
Електропривід 45.41 
Електропривід змінного струму 45.41.31 
Електропривід постійного струму 45.41.29 
Електропривіди 55.30.29.29 
Комплексний автоматизований електропривід 45.41.33 
ЕЛЕКТРОПРИЛАД 
Побутові електроприлади 45.53.47 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНИЙ 
Тепло- і електроізоляційні матеріали. Тепло- і електропровідні матеріали 55.49.09.33 
ЕЛЕКТРОПРОВІДНІСТЬ 
Електропровідність металургійних розплавів 53.03.07.07 
Електропровідність шлаків 53.03.05.15 
Тепловий потік, електропровідність порід 37.31.21.07 
ЕЛЕКТРОРОЗРЯДНИЙ 
Магнітні і електророзрядні помпи 81.29.17.13 
ЕЛЕКТРОРОЛЕР 
Електроролери і електровелосипеди 55.43.39.37 
ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ 
Атомні електростанції 44.33.29 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
Електрична частина електростанцій і підстанцій 44.29.33 
Електростанції з термоядерними реакторами 58.34.31.07 
Теплові електростанції 44.31.31 
ЕЛЕКТРОСТАТИЧНИЙ 
Електростатичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.35 
ЕЛЕКТРОТЕРАПІЯ 
Електротерапія 76.29.60.13 
ЕЛЕКТРОТЕРМІЧНИЙ 
Інші електропечі, електротермічні установки і пристрої 45.43.99 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
ЕЛЕКТРОТЕРМІЯ 
Електротермія 45.43 
ЕЛЕКТРОТЕХНІКА 
Викладання в електротехніці 45.01.45 
Електротехніка 45 
Електротехнічне медичне устаткування 45.53.49 
Електротехнічне устаткування 87.01.81.37 
Електротехнічне устаткування автомобілів 45.53.39 
Електротехнічне устаткування електромобілів і електрокарів 45.53.41 
Електротехнічне устаткування електротехнологічних установок 45.53.35 
Електротехнічне устаткування електрофізичних установок 45.53.32 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Електротехнічне устаткування імпульсних джерел енергії 45.53.34 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Електротехнічне устаткування спеціального призначення 45.53 
Електротехнічне устаткування суден 45.53.45 
Електротехнічне устаткування термоядерних установок 45.53.29 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Електротехнічні матеріали 45.09 
Електротехнічні способи і засоби руйнування 52.13.07.13 
Електротехнічні сталі 53.49.13.23 
Загальні питання електротехніки 45.01 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Інші види електротехнічного устаткування 45.53.99 
Історія електротехніки. Персоналія 45.01.09 
Теоретична електротехніка 45.03 
Фізичні основи електротехніки 45.03.03 
ЕЛЕКТРОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Електротехнічне устаткування електротехнологічних установок 45.53.35 
ЕЛЕКТРОУСТАНОВКА 
Пожежна безпека електромережі та електроустановок 81.92.35 
ЕЛЕКТРОУСТАТКУВАННЯ 
Електроустаткування автомобілів, сигналізація і контрольні прилади 55.43.41.43 
Електроустаткування високочастотного зварювання 45.45.33 
Електроустаткування для паяння 45.45.47 
Електроустаткування дугового зварювання 45.45.29 
Електроустаткування електроннопроменевого зварювання 45.45.35 
Електроустаткування електрошлакового зварювання 45.45.41 
Електроустаткування зварювання імпульсним магнітним полем 45.45.39 
Електроустаткування зварювання лазером 45.45.37 
Електроустаткування інших видів електрозварювання 45.45.99 
Електроустаткування контактного електрозварювання 45.45.31 
Електроустаткування плазмового електрозварювання 45.45.43 
Системи запалювання та електроустаткування 55.42.31.39 
ЕЛЕКТРОФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ 
Верстати для електрофізико-хімічного оброблення 55.29.33.51 
Електрофізико-хімічне оброблення 55.20 
Інші види електрофізико-хімічного оброблення 55.20.99 
Технологічне підготування електрофізико-хімічного оброблення 55.13.15.15 
ЕЛЕКТРОФІЗИЧНИЙ 
Електротехнічне устаткування електрофізичних установок 45.53.32 
Електрофізичні засоби відкачування 81.29.17 
Інструмент для термічного, термомеханічного і електрофізичного способів буріння 55.33.37.45 
ЕЛЕКТРОФЛОТАЦІЯ 
Очищення води електролізом та електрофлотацією 61.13.25.37 
ЕЛЕКТРОХІМІЧНИЙ 
Електрохімічне оброблення 55.20.19 
Електрохімічне оброблення поверхні 61.13.27.11 
Електрохімічний синтез органічних речовин 61.13.25.33 
Електрохімічні виробництва 61.13.25 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Електрохімічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.35 
Електрохімічні методи захисту 81.33.31 
Електрохімічні процеси і апарати 61.13.27 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Процеси і апарати хімічної технології. Електрохімічні процеси 61.13 
Теоретичні питання електрохімічної кінетики 61.13.27.03 
Теорія електрохімічних та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15 
Теорія інших електрохімічних процесів та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15.39 
Хімічні та електрохімічні способи нанесення покриттів 55.22.19.13 
Хімічні та електрохімічні способи очищення поверхонь 55.22.15.15 
ЕЛЕКТРОХІМІЯ 
Електрохімія 31.15.33 
ЕЛЕКТРОШЛАКОВИЙ 
Електропечі та установки для електрошлакових процесів 45.43.33 
Електроустаткування електрошлакового зварювання 45.45.41 
Електрошлакове переплавлення 53.03.15.31 
ЕЛЕМЕНТ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Аналогові елементи, вузли і пристрої 50.09.35 
Антени. Хвилеводи. Елементи НВЧ-техніки 47.45 
Біохімічні паливні елементи і фотосинтетичні комірки 62.35.37 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Виготовлення гнутих і гнутоклеєних елементів меблів 66.37.27 
Виготовлення м'яких елементів меблів 66.37.25 
Вузли та елементи конструкцій вагонів 55.41.37.33 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Вузли, деталі та елементи радіоелектронної апаратури 47.59 
Геохімія окремих елементів 38.33.15 
Гідропривід і пневмопривід та їхні елементи 55.03.47 
Держава як елемент політичної системи 11.15.41 
Деталі й елементи трубопроводів 73.39.35 
Дискретні та логічні елементи 50.09.29 
Елементарна алгебра: дії, формули 27.17.14 
Елементарна арифметика 27.15.15 
Елементарна геометрія, тригонометрія, полігонометрія 27.21.11 
Елементарна теорія чисел 27.15.17 
Елементарні процеси в плазмі 29.27.07 
Елементарні частинки і поля в астрофізиці 41.17.15 
Елементи водного балансу 37.27.03 
Елементи і пристрої сигналізації, централізації та блокування 59.73.35.15 
Елементи конструкції локомотивів і вагонів 55.41.05 
Елементи конструкцій машин 55.33.02.31 
Елементи систем автоматичного керування 53.01.85.07 
Елементи тягового приводу локомотивів 55.41.05.35 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Ємнісні елементи 47.59.29 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Зрошувальні системи та їхні елементи 70.21.15 
Іммобілізовані клітинні елементи 62.39.29.11 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
Індуктивні елементи 47.59.31 
Інші електронні елементи радіоелектронної апаратури 47.59.34 
Інші елементи НВЧ-техніки 47.45.99 
Інші елементи конструкцій локомотивів і вагонів 55.41.05.99 
Інші елементи печей 53.07.05.33 
Інші елементи, оксиди, мінеральні кислоти, основи, солі 61.31.51 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Комутаційні елементи 47.59.37; 50.09.41 
Конструктивні елементи і устаткування для захисту від випромінювання 58.35.13 
Конструктивні та кріпильні елементи. Арматура 47.59.35 
Конструкція і розрахунок елементів парових котлів 55.36.29.31 
Методи концентрування хімічних елементів 38.41.31 
Надійність радіоелектронної апаратури та її елементів 47.13.23 
Одержання інших елементарних напівпровідників 53.41.35 
Окремі елементи клімату 37.23.17 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Осушувальні системи та їхні елементи 70.23.15 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Походження елементів 41.17.43 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Режими і дисципліна взаємодії елементів ОМ 50.39.17 
Резистивні елементи 47.59.33 
Розрахунок на міцність парових котлів та їхніх елементів 55.36.29.33 
Системи автоматичного регулювання гідротурбін та їхні елементи 55.37.31.33 
Системи обводнювання і водопостачання, їхні елементи 70.19.17 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
Сонячні елементи, батареї 44.37.31 
Тепловидільні елементи та їхні компоненти 58.33.27 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Термодинаміка гальванічного елемента 31.15.33.07 
Типи і конструктивні елементи складського обладнання 81.89.05.07 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Трудові колективи як елемент політичної системи 11.15.76 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
Фізика елементарних частинок. Теорія полів 29.05 
ЕЛЕМЕНТООРГАНІЧНИЙ 
Елементорганічні високомолекулярні сполуки 61.59.33 
Елементорганічні сполуки 31.21.29; 61.37.37 
ЕЛІНА-ГАФЕРГУТ 
Дугове зварюванння із захищеною дугою (спосіб Еліна-Гафергута) 81.35.15.07 
ЕЛІПСОМЕТРІЯ 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
ЕМАЛЬ 
Фарби. Емалі 61.65.31 
ЕМАЛЮВАННЯ 
Емалювання 55.22.23.19 
ЕМБРІОГЕНЕЗ 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
ЕМБРІОЛОГІЯ 
Ембріологія 34.21 
Методи й апаратура в ембріології 34.21.05 
ЕМБРІОНАЛЬНИЙ 
Ембріональний розвиток 34.21.17 
ЕМІСІЯ 
Електронна та іонна емісія 29.35.37 
Емісія 87.15.06 
Емісія забруднювальних речовин 87.15.06.07 
Контроль за емісією 87.03.15.17 
ЕМОЦІЯ 
Емоції і почуття 15.21.41.19 
ЕМУЛЬГАТОР 
Змочувальні речовини, піноутворювачі і емульгатори 61.71.29.21 
ЕМУЛЬСІЯ 
Дисперсійний аналіз суспензій і емульсій 31.15.45 
ЕНДОКАРДИТ 
Ендокардит 76.29.30.21 
ЕНДОКРИННИЙ 
Фізіологія ендокринної системи. Гормональна регуляція 34.39.39 
ЕНДОКРИНОЛОГІЯ 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Молекулярна ендокринологія 34.15.41 
ЕНДОСКОП 
Ендоскопи 76.13.17.05 
ЕНЕРГЕТИКА 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв в атомній енергетиці 44.33.37 
Атомна енергетика 44.33 
Біохімічна енергетика і поєднання шляхів обміну 31.27.39 
Воднева енергетика 44.31.39 
Енергетика 44 
Енергетика атмосфери 37.21.33 
Енергетика та термодинаміка Землі 37.31.21 
Загальні питання атомної енергетики 58.09.01 
Загальні питання енергетики 44.01 
Застосування роботів і маніпуляторів в енергетиці 55.30.51.29 
Історія енергетики. Персоналія 44.01.09 
Когенераційна енергетика 44.31.45 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в енергетиці 44.01.14 
Конструкційні матеріали для атомної та термоядерної енергетики 53.49.17.13 
Метали і сплави в атомній та термоядерній енергетиці 53.49.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Неметалічні матеріали для атомної і термоядерної енергетики 53.49.17.17 
Об'єкти енергетики та енергетичних господарств 67.29.59 
Радіоізотопна енергетика 58.31.31 
Ресурси ядерного палива для потреб енергетики 44.09.31 
Сталі для ядерної енергетики 53.49.17.19 
Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики 44.01.11 
Термоядерна енергетика 58.34.31.05 
ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Експлуатаційні та теплотехнічні характеристики енергетичних палив 44.31.29 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Електрифікація та енергетичне господарство міського транспорту 73.43.71 
Енергетичне устаткування 53.43.32.21 
Енергетичний баланс 44.09.39 
Енергетичні атомні установки 44.33.31 
Енергетичні гідроспоруди і гідровузли 44.35.31 
Енергетичні засоби в сільському господарстві 68.85.15 
Енергетичні та економічні показники ДВЗ 55.42.03.41 
Енергетичні установки космічних апаратів 55.42.49.41 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Інші механізми і системи суднових енергетичних установок 55.45.29.41 
Комбіновані енергетичні установки 55.37.29.19 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Компонування і загальний характер рушійих і енергетичних установок 55.49.07.39 
Магнітогідродинамічні енергетичні установки 55.38.31 
Об'єкти енергетики та енергетичних господарств 67.29.59 
Спеціальні енергетичні установки 55.38 
Суднові енергетичні установки 55.45.29 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
ЕНЕРГІЯ 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Вільна енергія 53.03.03.41 
Гідроенергетичні установки, що використовують енергію течій і хвиль 44.35.33 
Економія енергії і палива 73.01.61 
Електротехнічне устаткування імпульсних джерел енергії 45.53.34 
Механічна енергія. Збереження механічної енергії 30.15.45 
Оброблення потоками енергії 55.20.15 
Пряме перетворення енергії 44.41 
Системи перетворення енергії в термоядерних реакторах 58.34.17 
Теплогенерація за рахунок електричної енергії 53.07.03.13 
Технологія використання сонячної енергії 87.53.25.21 
Установки з комбінованими джерелами енергії 55.38.29 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
ЕНЕРГОЄМНІСТЬ 
Енергоємність продукції. Енергоощадність 06.75.53 
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ 
Енергоємність продукції. Енергоощадність 06.75.53 
ЕНЕРГООЩАДНІСТЬ 
Енергоощадність 44.09.41 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ 
Енергопостачання і водопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.29 
Енергопостачання і водопостачання металургійних підприємств 53.01.84.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання 62.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання в сільському господарстві 68.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання гірничодобувних підприємств 52.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів 70.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів на розглянутій території 23.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств 47.01.84; 49.01.84; 50.01.84; 53.01.84; 55.01.84; 58.01.84; 59.01.84; 61.01.84; 64.01.84; 65.01.84; 66.01.84; 69.01.84; 73.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Рудникове енергопостачання і освітлення 52.13.29 
ЕНЕРГОРЕСУРС 
Вторинні енергоресурси 44.09.35 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Інші види енергоресурсів 44.09.37 
Структура і розподіл енергоресурсів 44.09.03 
ЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Енерготехнологічне перероблення палив 61.53.15.17 
ЕНЕРГОХІМІЧНИЙ 
Енергохімічне перероблення деревини 61.55.33 
ЕНЗИМОЛОГІЯ 
Ензимологія 31.27.17 
Зв'язок інженерної ензимології з іншими дисциплінами 62.39.02.11 
Інженерна ензимологія Виділення і очищення ферментів 62.39 
Прикладні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.07 
Фундаментальні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.05 
ЕНТАЛЬПІЯ 
Ентальпія 53.03.03.37 
ЕНТЕРОВІРУСНИЙ 
Ентеровірусні хвороби 76.29.50.71 
ЕНТОМОЛОГІЯ 
Ентомологія 34.33.19 
ЕНТРОПІЯ 
Ентропія 53.03.03.39 
ЕНЦЕФАЛІТ 
Енцефаліт кліщовий 76.29.50.73 
ЕНЦИКЛОПЕДІЯ 
Енциклопедії 76.01.33.05 
ЕОМ 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Аналогова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.29 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Керувальні ЕОМ і ОК 50.33.31 
Конструктивне оформлення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.35 
Оптичні ЕОМ 50.33.41 
Програмування гібридних ЕОМ і ОК 50.35.37 
Проектування і конструювання ЕОМ і ОК 50.33.14 
Проектування і розроблення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.14 
Режими роботи ЕОМ і ОК 50.33.05 
Сімейства і моделі гібридних ЕОМ і ОК 50.35.39 
Сімейства і моделі ЕОМ і ОК 50.33.37 
Спеціалізовані ЕОМ і ОК 50.33.33 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
Універсальні ЕОМ і ОК 50.33.29 
Цифрова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.31 
ЕПІГРАФІКА 
Епіграфіка 03.81.51 
ЕПІДЕМІОЛОГІЯ 
Гігієна і епідеміологія 76.33 
Епідеміологія 76.33.43 
Епідеміологія мікроорганізмів 34.27.59 
Епідеміологія новоутворень 76.29.49.11 
Питання екології та епідеміологія вірусів 34.25.39 
ЕПІДЕМІЧНИЙ 
Паротит епідемічний (свинка) 76.29.47.33 
ЕПІЗООТОЛОГІЯ 
Інфекційні хвороби тварин. Епізоотологія 68.41.53 
ЕПІЛЕПСІЯ 
Епілепсія 76.29.52.37 
ЕПІСТЕМОЛОГІЯ 
Теорія пізнання (епістемологія, гносеологія) 02.15.31.03 
ЕПІЧНИЙ 
Епічний вид літератури 17.07.41.03 
ЕПОХА 
Мистецтво епохи бароко 18.09.15 
Мистецтво епохи відродження 18.09.13 
Мистецтво епохи класицизму 18.09.17 
Мистецтво епохи романтизму 18.09.19 
Образотворче мистецтво епохи бароко 18.31.09.19 
Образотворче мистецтво епохи відродження 18.31.09.17 
Образотворче мистецтво епохи класицизму 18.31.09.21 
Образотворче мистецтво епохи реалізму 18.31.09.25 
Образотворче мистецтво епохи романтизму 18.31.09.23 
ЕРГАТИВНИЙ 
Надійність ергативних систем 28.27.23 
ЕРГАТИЧНИЙ 
Ергатичні системи 28.29.57; 34.53.47 
Ергатичні системи керування космічними апаратами 89.23.51 
ЕРГОГЕННИЙ 
Ергогенні засоби 77.05.15 
ЕРГОНОМІКА 
Ергономіка 59.01.95.45 
Ергономіка в машинобудуванні 55.01.95.33 
Ергономіка в металургії 53.01.95.11 
Ергономіка - дисципліна нового типу 81.95.53.05 
Загальні питання ергономіки 81.95.51 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
Соціально-економічна ефективність використання досягнень ергономіки 81.95.61.15 
Теоретичні проблеми ергономіки 81.95.53 
Технічна естетика та ергономіка автомобілебудування 55.43.01.95 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка 44.01.95; 45.01.95; 47.01.95; 49.01.95; 50.01.95; 52.01.95; 53.01.95; 55.01.95; 58.01.95; 59.01.95; 61.01.95; 62.01.95; 64.01.95; 65.01.95; 66.01.95; 67.01.95; 68.01.95; 69.01.95; 71.01.95; 73.01.95; 78.01.95; 81.95 
Технічна естетика. Ергономіка в кольоровій металургії 53.37.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в порошковій металургії 53.39.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в чорній металургії 53.31.01.95 
ЕРГОНОМІЧНИЙ 
Ергономічне проектування об'єктів різного призначення 81.95.61.13 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Загальні ергономічні вимоги 81.95.59 
Методи, техніка і устаткування ергономічних досліджень 81.95.57 
ЕРОЗІЯ 
Ерозія 53.49.09.23 
Ерозія ґрунтів і боротьба з нею 68.31.27 
Контроль за ерозією 87.01.81.43 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії 87.21.05 
ЕСКАЛАТОР 
Системи електропостачання. Ліфти і ескалатори 67.53.31 
ЕСКІЗ 
Графіка ескізу 81.95.33.07 
ЕСТЕТИКА 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Естетика 02.61 
Естетика архітектури. Архітектурний смак 67.07.07 
Естетика мистецтва 02.61.31 
Естетика природи і людської діяльності 02.61.25 
Загальні питання технічної естетики в машинобудуванні 55.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики в металургії 53.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Сучасний стан естетики 02.61.11 
Теоретичні проблеми технічної естетики 81.95.03 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
Технічна естетика 59.01.95.15 
Технічна естетика та ергономіка автомобілебудування 55.43.01.95 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка 44.01.95; 45.01.95; 47.01.95; 49.01.95; 50.01.95; 52.01.95; 53.01.95; 55.01.95; 58.01.95; 59.01.95; 61.01.95; 62.01.95; 64.01.95; 65.01.95; 66.01.95; 67.01.95; 68.01.95; 69.01.95; 71.01.95; 73.01.95; 78.01.95; 81.95 
Технічна естетика. Ергономіка в кольоровій металургії 53.37.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в порошковій металургії 53.39.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в чорній металургії 53.31.01.95 
ЕСТЕТИЧНИЙ 
Естетична організація предметного середовища 81.95.29 
Естетичне виховання 02.61.45 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
ЕСТРАДА 
Естрада 18.55 
Естрада і шоу-бізнес 18.55.15.13 
Естрада окремих країн і народів 18.55.91 
Історія естради 18.55.09 
Міжнародне співробітництво в галузі естради 18.55.17 
Окремі види естради 18.55.45 
Організація і управління в галузі естради 18.55.15 
Радянська естрада 18.55.09.13 
Сучасна українська естрада 18.55.91.13 
Сучасний стан естради 18.55.11 
Театр естради 18.55.45.17 
ЕСТРАДНИЙ 
Естрадна популярна музика 18.55.45.13 
Естрадні виступи, турніри, гастролі, програми, фестивалі 18.55.01.11 
Теорія естрадного мистецтва 18.55.07 
ЕТАЛОН 
Одержання етанолу 62.35.31.05 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
ЕТИКА 
Біоетика, екологічна і медична етика 12.21.45.03 
Етика 02.51 
Етика в творах кінематографа 18.67.10.09 
Етика сім'ї 02.51.25.05 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Індивідуальна етика 02.51.25.03 
Медична етика і деонтологія 76.75.27 
Наука і моральність. Етика вченого 12.21.45 
Професійна етика 02.51.25.13 
Соціальна етика 02.51.25.11 
Сучасний стан етики 02.51.11 
ЕТИКЕТ 
Культура поведінки, мораль, етикет 13.11.21.15 
Церемоніал. Етикет. Правила поведінки в суспільстві 03.61.15 
ЕТИКЕТКА 
Пристрої для прикріплення етикеток. Рухомі рамки 81.90.13.15 
Пристрої для маркування тари (за винятком етикеток) 81.90.13.17 
ЕТИКЕТКУВАЛЬНИЙ 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
Пакувальні та етикетувальні машини для підприємств торгівлі 55.65.29.33 
ЕТИОЛОГІЯ 
Хвороби тварин нез'ясованої етіології. Спадкоємні та природжені хвороби тварин 68.41.57 
ЕТИЧНИЙ 
Інші етичні питання 02.51.25.15 
ЕТІОЛОГІЯ 
Етіологія і патогенез новоутворень 76.29.49.13 
ЕТНІЧНИЙ 
Етнічна антропологія 34.37.35 
Етнічна екологія 87.24.17 
Етнічні кухні 71.33.29 
Етнічні спільноти 04.41.41 
Етнополітологія. Етнічні конфлікти 11.15.37.05 
Національний і етнічний склад 05.61.21 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
ЕТНОГРАФІЧНИЙ 
Археологічні та етнографічні музеї 18.71.01.17 
ЕТНОГРАФІЯ 
Етнографія й історична антропологія 03.61 
Етнографія окремих країн і народів 03.61.91 
Історія етнографії 18.71.11 
Історія етнографії Заходу 18.71.11.37 
Історія етнографії Росії 18.71.11.35 
Історія етнографії США 18.71.11.39 
Історія етнографії України 18.71.11.33 
Історія, етнографія і психологія іграшок. Національні іграшки 80.35.01.09 
Семінари, з'їзди з питань етнографії 18.71.01.11 
ЕТНОПЕДАГОГІКА 
Етнопедагогіка 14.43.47 
ЕТНОПОЛІТОЛОГІЯ 
Етнополітологія. Етнічні конфлікти 11.15.37.05 
ЕТНОПСИХОЛОГІЯ 
Етнопсихологія 15.41.61 
ЕТОЛОГІЧНИЙ 
Біологічні та поведінкові (етологічні) процеси 34.03.19 
ЕТОЛОГІЯ 
Зоопсихологія, етологія і порівняльна психологія 15.31.21 
ЕФЕКТ 
Біофізичні ефекти електричних і магнітних полів 34.17.35 
Гени людини з патологічним ефектом 34.23.53 
Залежність явищ від деяких основних фізичних ефектів 29.03.53 
Інші фізико-механічні ефекти 30.19.63 
Модифікація радіобіологічних ефектів 34.49.07 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
Термохімія. Визначення теплових ефектів 31.15.25.07 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
ЕФЕКТИВНІСТЬ 
Визначення ефективності використання об'єктів промислової власності 85.35.02.11 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Економіко-екологічна ефективність 87.01.75.43 
Економічна ефективність виробництва 06.51.61 
Економічна ефективність виробництва. Фондовіддача 06.75.61 
Економічна ефективність наукових досліджень і розробок 12.75.51 
Ефективність виробництва. Продуктивність 06.58.49 
Ефективність інформаційного обслуговування 20.51.23 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Рентабельність і ефективність зовнішньої торгівлі 72.75.31 
Соціально-економічна ефективність використання досягнень ергономіки 81.95.61.15 
Статистика ефективності суспільного виробництва 83.29.27 
Техніко-економічна ефективність складського господарства 81.89.75.05 
ЕФЕМЕРИДА 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
ЕФІР 
Право на ефір. Право на трансляцію 10.27.73 
ЕФІРНИЙ 
Головні компоненти ефірних олій 61.47.31.11 
Ефірні олії 61.47.31 
Натуральні ефірні, олії 61.47.31.05 
Синтетичні ефірні олії 61.47.31.07 
ЕФІРООЛІЙНИЙ 
Олійні та ефіроолійні культури 68.35.37 
ЄАСУ 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
ЄВРОПА 
Географія закордонної Європи 39.23.17 
Історія Європи 03.19.71 
Історія музики країн Західної Європи 18.41.09.15 
Історія населення країн Європи 05.31.17 
Країни Європи 52.01.11.05 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Охорона пам'ятників у Західній Європі 13.61.91.21 
Регіональна геологія закордонної Європи 38.21.19 
Статистика країн Європи 83.37.17 
Театр країн Західної Європи 18.45.91.09 
ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
ЄДИНИЙ 
Єдина нирка 76.29.36.07 
Єдина транспортна система країни 73.47.11 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Єдині технологічні процеси взаємодії різних видів транспорту 73.47.13 
ЄДИНОБОРСТВО 
Проблеми спортивних єдиноборств 77.03.31 
ЄДНІСТЬ 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
ЄМНІСТЬ 
Ємнісні елементи 47.59.29 
ЄРАРХІЧНИЙ 
Парадигматичні, синтагматичні та ієрархічні відношення між мовними одиницями 16.21.15.05 
ЖАНР 
Види і жанри журналістики 19.41.41 
Види і жанри музики 18.41.45 
Жанри і види фольклору 17.71.07.13 
Загальні поняття про види і жанри 17.07.41.01 
Поетика художньої літератури. Види і жанри 17.07.41 
Розмовний жанр 18.55.45.15 
Система мистецтв. Види і жанри в мистецтві 18.07.45 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
ЖАРОВИЙ 
Жарове устаткування побутове 55.67.31.31 
ЖАРОМІЦНИЙ 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жароміцні сталі 53.49.13.19 
Жароміцні сталі та сплави 81.29.09.15 
ЖАРОСТІЙКИЙ 
Жаростійкі сталі 53.49.13.17 
ЖАРОТРИВКИЙ 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Теорія жаротривкого легування сплавів 81.33.03.13 
ЖАРОТРИВКІСТЬ 
Жаротривкість металів і сплавів 81.33.03.11 
ЖЕЛАТИН 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Рибний клей. Рибний желатин 61.61.39.11 
ЖЕРСТЬ 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
ЖИВИЦЯ 
Устаткування для заготівлі живиці та обсмолення 55.53.41.41 
Устаткування для заготівлі живиці та осмолу 66.19.95.23 
ЖИВЛЕННЯ 
Біохімія живлення і годівлі 31.27.29 
Джерела живлення 50.09.43 
Мінеральне живлення рослин 34.31.21 
Обмін речовин. Живлення 34.39.41 
Системи живлення 55.42.31.37 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
ЖИВОПИС 
Галереї живопису 18.31.31.05 
Живопис 18.31.31 
Історія живопису 18.31.31.09 
Окремі види живопису 18.31.31.13 
ЖИВУЧІСТЬ 
Засоби забезпечення дієздатності військово-морської техніки 78.25.25.33 
ЖИР 
Виробництво вершкового масла і молочного жиру 65.63.37 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Виробництво тваринних жирів 65.59.37 
Перероблення рослинних олій і жирів 65.65.33 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
ЖИРОРОЗЧИННИЙ 
Вітаміноподібні жиророзчинні речовини 31.23.23.11 
Жиророзчинні вітаміни 31.23.23.09 
ЖИТЛО 
Житло, оснащення і умеблювання 75.29.33 
Зміна житла 75.35.17 
Ремонт житла на індивідуальнізамовлення 75.33.51 
ЖИТЛОВИЙ 
Автомобілі з житловим кузовом 55.43.29.41 
Багатоповерхові житлові будинки 67.29.29.07 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Гігієна житлових приміщень 76.33.33.11 
Житлове господарство 75.29 
Житлові будинки 67.29.29 
Малоповерхові житлові будинки 67.29.29.05 
Машини і прилади для прибирання житлових приміщень 55.67.35 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Технічна експлуатація і ремонт житлового фонду 75.29.31 
ЖИТЛОВО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 
Житлово-експлуатаційні контори 75.29.29 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИЙ 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 23.04.83 
Житлово-комунальне господарство. Домоводство. Побутове обслуговування 75 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
ЖИТТЄДІЯЛЬНІСТЬ 
Екологія життєдіяльності людини 87.24 
Прояви життєдіяльності 38.31.19 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Адаптація до умов довкілля. Системи життєзабезпечення 87.24.27 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Ріки. Потоки. Проблеми життєзабезпечення 70.27.05.11 
ЖИТТЯ 
Бібліографія і окремі сфери соціального життя суспільства 13.41.21 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Гігієна шлюбу. Гігієна статевого життя 76.33.29.07 
Екзобіологія. Життя на інших планетах 34.51.21 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Життя у Всесвіті 89.35.25 
Злочини проти життя і честі 10.77.21.13 
Населення і якість життя 05.11.47 
Обряди, традиції і звичаї в особистому житті 03.61.05 
Проблема виникнення життя 34.03.25 
Рівень життя 23.04.93 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Соціологія способу і якості життя 04.51.65 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
Спосіб життя 87.24.25 
Статеве життя 76.35.39.11 
Статистика рівня життя 83.33.25 
Суспільне життя народу 03.61.13 
Сфери соціального життя. Соціальні явища та інститути 02.41.41 
Театр і соціальна сфера життя 18.45.50 
Участь громадськості в культурному житті 13.15.67 
ЖІНКА 
Виборче право жінок 10.15.37.11 
Гігієна жінки 76.33.29.11 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Охорона праці жінок 86.37.03 
Праця жінок 10.63.51 
Становище жінки в суспільстві 03.61.17 
ЖІНОЧИЙ 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Жіночі організації 11.15.65 
ЖОВЧ 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
ЖОВЧНИЙ 
Хвороби жовчного міхура 76.29.34.17 
ЖОЛОБ 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
ЖУРНАЛ 
Робота редакцій та видавництв газет і журналів 19.51.31.03 
ЖУРНАЛІСТИКА 
Види і жанри журналістики 19.41.41 
Журналістика 19.41 
Журналістика в країнах з різним соціальним устроєм 19.41.11 
Журналістика в окремих країнах 19.41.91 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія журналістики 19.41.09 
Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації 19 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія журналістики 19.41.07 
ЖУРНАЛІСТСЬКИЙ 
Журналістські професії 19.01.79.03 
З'ЄДНАННЯ 
Загальні питання з'єднань 55.03.29.01 
З'єднання 55.03.29 
Нерознімні з'єднання 55.03.29.15 
Рознімні з'єднання 55.03.29.17 
Складання з'єднань 55.18.19.13 
Технологія з'єднання деталей ювелірних виробів 80.33.14.07 
З'ЄДНУВАЛЬНИЙ 
З'єднувальні деталі та встановлювальні вироби 47.59.41 
З'ЇЗД 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань кіномистецтва 18.67.01.15 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Конференції, з'їзди, конгреси у сфері бібліотекарства 13.31.01.11 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції 55.53.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних з'їздів з питань металургії 53.01.13.07 
Семінари, з'їзди з питань етнографії 18.71.01.11 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
ЗАБАВА 
Організація дозвілля, забави, розваги в сім'ї 14.39.13 
ЗАБАРВЛЕНИЙ 
Штучно забарвлена деревина 66.03.13 
ЗАБАРВЛЕННЯ 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
Декоративне хімічне оброблення. Хімічне забарвлення, відбілювання 81.33.33.21 
Поглинання світла і забарвлення золів 31.15.43.07 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Антивірусне програмне забезпечення 50.41.27 
Ведення програмного забезпечення в умовах ОЦ 50.37.21 
Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального забезпечення 10.67.65 
Документаційне забезпечення управління. Діловодство. Документознавство 82.13.13 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
Економіка охорони здоров'я і соціального забезпечення 06.71.47 
Забезпечення людства ресурсами 26.11.09 
Забезпечення нормативно-технічними документами 84.15.21 
Загальна організація і забезпечення 71.37.08.05 
Законодавче забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності 67.01.80.05 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Засоби забезпечення дієздатності військово-морської техніки 78.25.25.33 
Засоби технічного забезпечення зенітних комплексів 78.25.17.17 
Інженерне забезпечення об'єктів будівництва 67.53 
Інформаційне забезпечення наукової діяльності 12.41.55 
Математичне і програмне забезпечення роботів 55.30.31.09 
Матеріально-технічне забезпечення 67.01.88; 76.01.88 
Матеріально-технічне забезпечення науки 12.41.65 
Медичне забезпечення 78.27.41 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Метрологічне забезпечення вимірювання 90.27.37.09 
Морально-психологічне забезпечення 78.27.39 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Науково-методичне забезпечення спорту 77.01.45 
Науково-методологічне забезпечення систем і служб стандартизації 84.15 
Облік і забезпечення охоронності документів 13.71.15.19 
Питання забезпечення миру в міжнародному праві 10.87.67 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Право соціального забезпечення 10.67 
Право соціального забезпечення в окремих країнах 10.67.91 
Прикладне програмне забезпечення 50.41.25 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
Природничо-наукове і технічне забезпечення архівної справи 13.71.96 
Програмне забезпечення оброблення статистичної інформації 83.77.31 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Програмне забезпечення обчислювальних мереж 50.41.23 
Програмне забезпечення процесів проектування 50.51.17 
Сертифікація продукції та систем забезпечення якості 81.81.26 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Системне програмне забезпечення 50.41.17 
Соціальне забезпечення 76.75.31 
Соціальне забезпечення і страхування 82.13.29.15 
Соціологічне забезпечення виборчих кампаній 04.81.03 
Статистика соціального забезпечення 83.33.41 
Теоретичні основи прикладного програмного забезпечення 50.05.19 
Теоретичні основи системного програмного забезпечення 50.05.17 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
Технічні засоби забезпечення інформаційних процесів 20.53 
Технічні засоби забезпечення космічних польотів 89.25.35 
Технічні засоби забезпечення охорони праці 86.23 
Триботехнічні методи забезпечення міцності машин 59.03.13.11 
Управління і організація в галузі соціального забезпечення 10.67.21 
Фонди соціального забезпечення і соціального страхування 10.67.61 
ЗАБІЙ 
Забій і первинне перероблення худоби і птахів 65.59.15 
ЗАБІЙНИЙ 
Забійні двигуни 52.47.15.11 
Забійні конвеєри 55.33.33.37 
ЗАБОЙ 
Оброблення продуктів забою худоби 65.59.17 
ЗАБОЛОЧЕННЯ 
Болота. Заболочення 70.27.05.19 
Боротьба із заболочуванням і засоленням зрошуваних земель 70.21.39 
ЗАБОР 
Споруди для забору підземних вод 38.61.23 
ЗАБРУДНЕНІСТЬ 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Вплив інших джерел забруднення на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.21 
Вплив промисловості на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.15 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Вплив транспорту і зв'язку на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.17 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Джерела забруднення ґрунтів. Контролювання забрудненості 87.21.15 
Джерела забрудненості атмосферного повітря. Контролювання забрудненості 87.17.15 
Забруднення довкілля. Контролювання забрудненості 87.15 
Зниження рівня забрудненості 87.15.07.23 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Технологія контролювання забрудненості 87.53.25.19 
ЗАБРУДНЕННЯ 
Бактерологічне забруднення 87.15.08.05 
Біологічне забруднення 87.15.08.07 
Вплив інших джерел забруднення на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.21 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Джерела забруднення ґрунтів. Контролювання забрудненості 87.21.15 
Джерело забруднення 87.15.07 
Забруднення атмосферного повітря 87.15.05.19 
Забруднення в результаті аварії 87.15.08.17 
Забруднення в результаті гірничих робіт 87.15.08.19 
Забруднення в результаті промислової діяльності 87.15.08.25 
Забруднення відпрацьованими газами автомобілів 87.15.08.21 
Забруднення води 87.15.05.21 
Забруднення ґрунтів 87.21.09 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Забруднення довкілля. Контролювання забрудненості 87.15 
Забруднення довкілля. Радіоактивні та інші небезпечні відходи 58.01.94.91 
Забруднення і охорона атмосферного повітря 87.17 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Забруднення моря в результаті господарської діяльності на суші 87.15.08.23 
Забруднення небезпечними хімічними речовинами 87.15.08.43 
Забруднення органічними речовинами 87.15.08.39 
Забруднення побутовими відходами 87.15.08.11 
Забруднення стічними водами 87.15.08.27 
Забруднення токсичними речовинами 87.15.08.31 
Забруднення, що впливають на органи нюху 87.15.08.33 
Запобігання забрудненню довкілля 26.11.11 
Зменшення нафтового забруднення 87.15.07.33 
Нафтове забруднення 87.15.08.35 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Регіональні аспекти забруднення довкілля 87.15.91 
Сільськогосподарське забруднення 87.15.08.41 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля 58.01.94.51 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
ЗАБРУДНЮВАЛЬНИЙ 
Видалення забруднювальних речовин 87.15.09.31 
Викиди газуватих забруднювальних речовин 87.15.04.25 
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.15.04.07 
Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел 87.15.04.05 
Відкладення забруднювальних речовин 87.15.07.21 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Забруднювальні радіоактивні речовини 87.15.09.23 
Забруднювальні речовини в організмах рослин і тварин 87.26.27 
Зменшення викидів забруднювальних речовин 87.15.07.27 
Емісія забруднювальних речовин 87.15.06.07 
Поводження забруднювальних речовин 87.15.09.21 
Поглинач забруднювальних речовин 87.15.07.25 
Регулювання викидів забруднювальних речовин 87.01.81.45 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти 87.15.04.11 
Типи забруднювальних речовини 87.15.08 
ЗАБУДОВА 
Лінійна забудова. Стрічкоподібна забудова 67.25.21.07 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
Планування і забудова районів і великих територій 67.25.17 
Форми міської забудови і масивів 67.25.19.05 
Шахова забудова. Решіткова забудова 67.25.21.05 
ЗАВАДА 
Запобігання завадам 41.29.39 
Шуми і завади 47.05.07 
ЗАВАДОСТІЙКІСТЬ 
Теорія завадостійкості 47.05.09 
ЗАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Розвантажувальне і завантажувальне устаткування 58.91.15 
ЗАВДАННЯ 
Виконання виробничих завдань 81.13.05.11 
Предмет і завдання мовознавства 16.01.07.03 
Предмет, завдання і значення теорії літературознавства як науки 17.01.45.03 
Роботи і завдання, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.13 
Сучасні завдання аналітичної хімії 31.19.03.05 
ЗАВОД 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Діяльність верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.19 
Монтаж устаткування і комунікацій на машинобудівному заводі 55.01.83.31 
Монтаж устаткування і комунікацій на металургійних заводах 53.01.82.13 
Опис заводів 53.37.13.05 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Організація досліджень, економіка і планування. Заводи 55.47.01.21 
Оргтехніка і мала механізація машинобудівних заводів 55.01.85.31 
Реконструкція машинобудівних заводів і цехів 55.01.82.37 
Реконструкція металургійних заводів і цехів 53.01.82.11 
Рибопереробні плавучі заводи 69.33.15.11 
Системи пожежної сигналізації на машинобудівних заводах 55.01.92.92 
Системи пожежної сигналізації на металургійних заводах 53.01.92.23 
Суднобудівні заводи і верфі 55.45.15 
Техніко-економічні характеристики верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.15 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
ЗАВОДНЕННЯ 
Заводнення родовищ. Підготування води 52.47.27.07 
ЗАВОДСЬКИЙ 
Заводські і фабричні контрольні лабораторії 81.13.17 
ЗАГАЛЬНИЙ 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Білки рекомбінатні - загальні методи експресії 62.37.43.05 
Вантажні автомобілі загального призначення 55.43.31.31 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Гравітаційна взаємодія. Загальна теорія відносності 29.05.41 
Загальна гігієна 76.33.29 
Загальна гідростатика 30.17.55 
Загальна динаміка океану і взаємодія океану з атмосферою 37.25.15 
Загальна економічна історія 06.43.09 
Загальна зоологія 34.33.02 
Загальна і місцева міцність судна 55.45.03.23 
Загальна історія 03.09 
Загальна історія 03.09.03 
Загальна історія держави і права 10.09.09 
Загальна історія економічної думки 06.09.09 
Загальна історія освіти і педагогічної думки 14.09.03 
Загальна історія політичного і правового учення 10.11.09 
Загальна історія політичної думки 11.09.09 
Загальна методика навчання 14.07.09 
Загальна механіка 30.15 
Загальна нейрофізіологія 34.39.15 
Загальна організація і забезпечення 71.37.08.05 
Загальна педагогіка 14.07 
Загальна психологія 15.21 
Загальна та професійна фармація 34.45.15 
Загальна теорія військового зв'язку 78.19.13.17 
Загальна теорія держави і права 10.07 
Загальна теорія динамічних систем 28.29.61.03 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Загальна теорія і методика виховання 14.07.05 
Загальна теорія комбінаторного аналізу 27.45.15 
Загальна теорія освіти і навчання (дидактика) 14.07.07 
Загальна теорія систем (Основи системології) 28.29.03 
Загальна теорія статистики 83.03 
Загальна теорія теплоти 29.19.09.05 
Загальна технологія взуттєвого виробництва 64.41.13 
Загальна технологія виробництва 81.13 
Загальна технологія виробництва і устаткування в приладобудуванні 59.13 
Загальна технологія виробництва музичних інструментів 80.29.13 
Загальна технологія текстильного виробництва 64.29.13 
Загальна технологія трикотажного виробництва 64.31.13 
Загальна технологія хутряного виробництва 64.37.13 
Загальна технологія швацького виробництва 64.33.13 
Загальна технологія шкіряної промисловості 64.35.13 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Загальна типологія інженерних комунікацій 67.53.03 
Загальна типологія об'єктів будівництва 67.29.03 
Загальна токсикологія 34.47.15 
Загальна топологія 27.19.15 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальна характеристика речення. Предикація і предикативність 16.21.43.15 
Загальна частина кримінального права 10.77.03 
Загальне лабораторне хімічне устаткування. Апаратура 31.05 
Загальне мовознавство 16.21 
Загальне обов'язкове навчання 14.15.27 
Загальні вимоги до засобів розміщення 71.35.11 
Загальні властивості і класифікація гормонів 31.27.37.05 
Загальні властивості плазми 29.27.03 
Загальні економічні теорії 06.03.07 
Загальні ергономічні вимоги 81.95.59 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
Загальні закономірності процесів утворення і перетворення макромолекул 31.25.17 
Загальні і комплексні проблеми природничих і точних наук 43 
Загальні і комплексні проблеми технічних і прикладних наук 81 
Загальні і теоретичні проблеми біологічної хімії 31.27.03 
Загальні і теоретичні проблеми нормальної та патологічної фізіології 34.39.03 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.29.07 
Загальні математичні системи 27.03.21 
Загальні основи (загальна теорія) воєнної науки 78.19.01 
Загальні основи системи фізичного виховання 77.03.05 
Загальні питання 06.09.01 
Загальні питання авіадвигунобудування 55.42.47.01 
Загальні питання автоматики та обчислювальної техніки 50.01 
Загальні питання автомобільної служби 78.25.09.01 
Загальні питання астрономії 41.01 
Загальні питання атомної енергетики 58.09.01 
Загальні питання біології 34.01 
Загальні питання біотехнології 62.01 
Загальні питання будівництва 67.01 
Загальні питання вивчення масової комунікації 19.01 
Загальні питання використання кінцевих пристроїв 19.71.01 
Загальні питання вітротурбобудування 55.37.33.01 
Загальні питання внутрішньої торгівлі 71.01 
Загальні питання водного господарства 70.01 
Загальні питання воєнної справи 78.01 
Загальні питання географії 39.01 
Загальні питання геодезії і картографії 36.01 
Загальні питання геології 38.01 
Загальні питання геофізики 37.01 
Загальні питання гірничої справи 52.01 
Загальні питання гірського тиску 52.13.25.01 
Загальні питання демографії 05.01 
Загальні питання дослідження космічного простору 89.01 
Загальні питання економічних наук 06.01 
Загальні питання економічної історії 06.43.01 
Загальні питання електроніки і радіотехніки 47.01 
Загальні питання електротехніки 45.01 
Загальні питання енергетики 44.01 
Загальні питання ергономіки 81.95.51 
Загальні питання з виробництва 55.39.37.01 
Загальні питання з полімерного машинобудування 55.39.33.01 
Загальні питання застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51.01 
Загальні питання зв'язку 49.01 
Загальні питання з'єднань 55.03.29.01 
Загальні питання щодо зовнішньої торгівлі 72.01 
Загальні питання інформатики 20.01 
Загальні питання історичних наук 03.01 
Загальні питання квантової електроніки 47.35.01 
Загальні питання кібернетики 28.01 
Загальні питання комплексного вивчення окремих країн і регіонів 23.01 
Загальні питання комунального господарства 75.31.01 
Загальні питання конструювання ракетно-космічних систем 55.49.29.01 
Загальні питання конструювання, розрахунку і випробування ДВЗ 55.42.27.01 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Загальні питання кріоелектроніки 47.39.01 
Загальні питання культури 13.01 
Загальні питання легкої промисловості 64.01 
Загальні питання лісової і деревообробної промисловості 66.01 
Загальні питання літературознавства 17.01 
Загальні питання математики 27.01 
Загальні питання матеріалознавства 55.49.09.01 
Загальні питання машинобудування 55.01 
Загальні питання машинобудування для текстильної промисловості 55.59.29.01 
Загальні питання медицини і охорони здоров'я 76.01 
Загальні питання металургії 53.01 
Загальні питання метрології 90.01 
Загальні питання механізації обробітку ґрунту 55.57.31.01 
Загальні питання механізації та автоматизації ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.57 
Загальні питання механіки 30.01 
Загальні питання мистецтва та мистецтвознавства 18.01 
Загальні питання мовознавствва 16.01 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Загальні питання нанесення металевих покриттів 55.22.19.01 
Загальні питання нанесення неметалевих покриттів 55.22.23.01 
Загальні питання народної освіти і педагогіки 14.01 
Загальні питання наукового атеїзму і релігієзнавства 21.01 
Загальні питання наукознавства 12.01 
Загальні питання наукометрії 12.41.47.01 
Загальні питання нафтопромислового машинобудування 55.39.29.01 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Загальні питання організації та управління 82.01 
Загальні питання оснащення ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.55 
Загальні питання основного внесення добрив 55.57.33.01 
Загальні питання охорони довкілля і екології людини 87.01 
Загальні питання охорони праці 86.01 
Загальні питання патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01 
Загальні питання підготування економічних кадрів 06.01.79.01 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
Загальні питання політичних наук 11.01 
Загальні питання приладобудування 59.01 
Загальні питання проектування 55.49.07.01 
Загальні питання проектування і конструювання машин 55.03.14.01 
Загальні питання психології 15.01 
Загальні питання рибного господарства 69.01 
Загальні питання розвитку двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.01 
Загальні питання розроблення родовищ відкритим способом 52.13.17.01 
Загальні питання світового господарства 06.51.01 
Загальні питання сільського господарства 68.01 
Загальні питання складського господарства в металургії 53.01.89.01 
Загальні питання соціології 04.01 
Загальні питання статистики 83.01 
Загальні питання теорії ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.07 
Загальні питання термічного оброблення 55.21.15.01 
Загальні питання термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.01 
Загальні питання техніки безпеки 86.23.03 
Загальні питання техніки безпеки в машинобудуванні 55.01.93.01 
Загальні питання техніки безпеки в металургії 53.01.93.01 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні питання технічної естетики в машинобудуванні 55.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики в металургії 53.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Загальні питання транспорту 73.01 
Загальні питання фізики 29.01 
Загальні питання фізичної культури і спорту 77.01 
Загальні питання філософії 02.01 
Загальні питання харчової промисловості 65.01 
Загальні питання хімії 31.01 
Загальні питання хіміко-термічного оброблення 55.21.19.01 
Загальні питання хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.01 
Загальні питання хімічної технології і хімічної промисловості 61.01 
Загальні питання холодильного машинобудування 55.39.41.01 
Загальні питання штучного інтелекту 28.23.01 
Загальні питання щодо авторського права в літературі та мистецтві 10.41.01 
Загальні питання щодо будівельних матеріалів і виробів 67.09.01 
Загальні питання щодо виробництва компресорів будівельних підприємств 55.39.39.01 
Загальні питання щодо гідро- і пневмоприводів 55.03.47.01 
Загальні питання щодо гідротурбобудування 55.37.31.01 
Загальні питання щодо гірничого машинобудування 55.33.01.01 
Загальні питання щодо ливарних сплавів 55.15.15.01 
Загальні питання щодо лиття в піщані форми 55.15.21.01 
Загальні питання щодо матеріально-технічної і експериментальної бази науки 12.41.65.01 
Загальні питання щодо передач 55.03.45.01 
Загальні питання щодо підшипників (вальниць) 55.03.33.01 
Загальні питання щодо проектування літальних апаратів 55.47.07.01 
Загальні питання щодо ракетного двигунобудування 55.42.49.01 
Загальні питання щодо ущільнень 55.03.39.01 
Загальні питання щодо формувальних матеріалів 55.15.19.01 
Загальні питання ядерної техніки 58.01 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Загальні питання. Вступ в економічну кібернетику 06.35.21.01 
Загальні питання. Господарське право в цілому 10.23.01 
Загальні питання. Інноваційний цикл і його етапи 06.54.31.01 
Загальні поняття про види і жанри 17.07.41.01 
Загальні поняття стандартизації 84.01 
Загальні принципи та теорія вимірювання 81.09.81.03 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Загальні проблеми 06.56.02; 06.73.02; 06.75.02; 30.15.02; 30.17.02; 30.19.02; 34.03.02; 37.15.02; 37.21.02; 37.23.02; 37.25.02; 37.27.02; 37.29.02; 37.31.01; 39.15.02; 39.17.02; 39.25.02; 39.29.02; 41.03.02; 41.15.02; 41.17.02; 41.51.02; 45.29.02; 45.35.02; 45.41.02; 45.43.02; 45.47.02; 45.49.02; 45.51.02; 47.49.02; 47.51.02; 49.40.02; 50.47.02; 50.49.02; 58.33.02; 59.14.02; 62.13.02; 62.33.02; 62.37.02; 62.39.02; 65.35.02; 68.43.02; 76.75.02; 82.05.02; 87.15.02; 87.17.02; 87.19.02; 87.21.02; 87.23.02; 87.24.02; 87.25.02; 87.26.02; 87.27.02; 87.29.02; 87.31.02; 87.33.02; 87.35.02; 87.53.02; 87.55.02 
Загальні проблеми генетики людини 34.23.02 
Загальні проблеми граматики 16.21.39 
Загальні проблеми держави і права 10.01.02 
Загальні проблеми діалектичної логіки 02.21.05 
Загальні проблеми дослідження Сонця 41.21.02 
Загальні проблеми дослідження зірок 41.23.02 
Загальні проблеми дослідження зоряних систем 41.27.02 
Загальні проблеми дослідження туманностей і міжзоряного середовища 41.25.02 
Загальні проблеми досліджень Сонячної системи 41.19.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Загальні проблеми економіки 06.01.01 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Загальні проблеми і тенденції розвитку світового господарства 06.51.02 
Загальні проблеми і теорія прогнозування 82.29.03 
Загальні проблеми меліорації сільськогосподарських земель 68.31.02 
Загальні проблеми міжнародного співробітництва 87.05.02 
Загальні проблеми народонаселення 05.11 
Загальні проблеми оптичниго і оптико-фізичного вимірювання 90.27.37.02 
Загальні проблеми прикладного мовознавства 16.31.01 
Загальні проблеми розвитку одноколійних машин 55.43.39.02 
Загальні проблеми структурної геології 52.13.45.01 
Загальні проблеми сучасної соціальної філософії 02.41.11 
Загальні проблеми сучасної соціології 04.11 
Загальні проблеми сучасної філософії 02.11 
Загальні проблеми теорії літератури 17.07.01 
Загальні проблеми фізичного експерименту 29.03 
Загальні проблеми фольклору 17.71.01.03 
Загальні проблеми штучного інтелекту 28.23.02 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Загальні теми з інтеграції наук 28.29.61.01 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Загальні характеристики космодрому і стартових комплексів 55.49.49.13 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Заповнювачі і добавки загального та спеціального призначення 61.74.31 
Інші загальні питання 80.33.01.99 
Інші загальні питання щодо розглянутої території 23.01.99 
Компонування і загальний характер рушійих і енергетичних установок 55.49.07.39 
Легкові автомобілі загального призначення 55.43.29.33 
Матеріали загального характеру 87.01.05 
Матеріали загального характеру 06.01.05; 27.01.05; 28.01.05; 29.01.05; 30.01.05; 31.01.05; 34.01.05; 37.01.05; 38.01.05; 39.01.05; 41.01.05; 43.01.05; 44.01.05; 45.01.05; 47.01.05; 49.01.05; 50.01.05; 52.01.05; 53.01.05; 55.01.05; 58.01.05; 59.01.05; 61.01.05; 62.01.05; 64.01.05; 65.01.05; 66.01.05; 67.01.05; 68.01.05; 69.01.05; 70.01.05; 71.01.05; 72.01.05; 73.01.05; 76.01.05; 82.01.05; 83.01.05; 85.01.05; 89.01.05; 90.01.05 
Матеріали загального характеру з акредитації 84.07.05 
Матеріали загального характеру з геодезії і картографії 36.01.05 
Матеріали загального характеру із стандартизації 84.01.05 
Матеріали загального характеру із сертифікації 84.05.05 
Матеріали загального характеру щодо розглянутої території 23.01.05 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Основи, загальні задачі і методи механіки 30.03 
Офіційні документи. Матеріали загального характеру 05.01.05 
Політичні системи країн, що розвиваються, (загальні проблеми) 11.15.19 
Політичні системи при капіталізмі (загальні проблеми) 11.15.17 
Політичні системи при соціалізмі (загальні проблеми) 11.15.15 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.41 
Скляна промисловість. Загальні відомості про виробництво 61.35.31.05 
Стандарти і нормалі загального призначення 55.01.37.37 
Тектоніка. Загальні питання 52.13.43 
Теоретичні і загальні проблеми економічної та соціальної географії 39.21.02 
Теоретичні і загальні проблеми країнознавства 39.03.27 
Теоретичні питання загальної фізичної географії і ландшафтознавства 39.03.19 
Теорія, дослідження, загальні питання розрахунку і проектування помп 55.39.37.03 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Устаткування для харчової промисловості загального призначення 65.13.13 
Машини і апарати для теплового оброблення харчових продуктів загального призначення 55.63.29 
Хірургія загальна 76.29.39.05 
ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ 
Загальнодержавні автоматизовані системи керування 50.49.29 
ЗАГАЛЬНОЕСТЕТИЧНИЙ 
Загальноестетичні категорії і проблеми 02.61.15 
ЗАГАЛЬНОЕТИЧНИЙ 
Загальноетичні категорії та проблеми 02.51.15 
ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНИЙ 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення кіномистецтва 18.67.10 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
Загальнометодологічні проблеми соціології 04.15.07 
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ 
Виховання в загальноосвітній школі 14.25.05 
Загальноосвітня школа для дорослих 14.37.25 
Загальноосвітня школа. Педагогіка загальноосвітньої школи 14.25 
Історія загальноосвітньої школи і педагогіки 14.09.25 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Позашкільна робота в загальноосвітній школі 14.25.19 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Учнівські організації в загальноосвітній школі 14.25.17 
ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНИЙ 
Загальнотеоретичні питання програмування 50.05.03 
Загальнотеоретичні проблеми мовознавства 16.21.07 
ЗАГАЛЬНОФІЛОСОФСЬКИЙ 
Загальнофілософські проблеми 02.15 
Інші загальнофілософські проблеми 02.15.99 
ЗАГАЛЬНОХІМІЧНИЙ 
Прилади загальнохімічного призначення 31.05.27 
ЗАГАРТОВАНИЙ 
Перетворення карбідів у процесі випуску загартованих сталей 53.49.05.49 
ЗАГАТА 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
ЗАГОРЯННЯ 
Сповіщувачі пожежні для раннього виявлення загорянь 81.92.86.07 
ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 
Заготівельні операції 80.33.29.05 
ЗАГОТІВКА 
Машини для формування і розтягу заготівок 55.59.41.33 
Машини і пристосування для виробництва заготівок 55.59.41.31 
ЗАГОТІВЛЯ 
Заготівля зерна і насіння олійних культур 68.43.29 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Заготівля картоплі 68.43.35 
Заготівля лікарських трав 68.43.33 
Заготівля лісу 66.15.07 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Заготівля овочів і плодів 68.43.37 
Заготівля продукції промислового полювання 68.43.41 
Заготівля продукції сільського господарства 68.43 
Заготівля продукції тваринництва 68.43.39 
Заготівля технічних культур 68.43.31 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
Ресурси, рівень використання і заготівля вторинної сировини 81.91.09 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
Устаткування для заготівлі живиці та обсмолення 55.53.41.41 
Устаткування для заготівлі живиці та осмолу 66.19.95.23 
ЗАГОТОВКА 
Виготовлення заготовок взуття 64.41.19 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Заготовка для волочіння 53.45.31.13 
Заготовка і готова продукція 53.47.39.13 
Різання заготовок 55.16.23 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
Устаткування для лиття заготовок і лиття з каменю 80.33.13.05 
Формування структури і властивостей заготовок і прокату 53.43.03.19 
ЗАГУСАННЯ 
Загусання геодезичної основи. Топографічна зйомка суші 36.29.05 
ЗАДАВАЛЬНИЙ 
Задавальні генератори 47.41.31 
ЗАДАЧА 
Алгоритмічні задачі комбінаторного аналізу 27.45.20 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Геодезичні методи роз'вязування геодинамічних задач 36.16.39 
Екстремальні задачі з невизначеною структурою 28.29.41 
Задача р тіл 89.21.25 
Задачі динамічного програмування 28.29.21 
Задачі і програми досліджень Землі з космосу 89.57.15 
Задачі обтікання 27.35.19 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методика реалізації задач на АОМ 50.31.33 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Обчислювальна техніка в задачах керування 89.23.41 
Основи, загальні задачі і методи механіки 30.03 
Основні характеристики і задачі геометричного моделювання 81.14.10.05 
Прямі обчислення в задачах оптимізації 28.29.23 
Теорія корисності і прийняття рішень. Теорія оптимальних рішень. Багатокритеріальні задачі 28.29.04 
ЗАДИШКА 
Задишка 76.29.30.47 
ЗАДУМ 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
ЗАЙНЯТІСТЬ 
Зайнятість. Безробіття 06.77.64 
Праця. Зайнятість 23.04.91 
Трудові ресурси. Зайнятість і безробіття 05.11.71 
ЗАКАЧУВАННЯ 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
ЗАКІНЧУВАННЯ 
Багатопластове закінчування свердловин 52.47.15.27 
Буріння і закінчування нафтових і газових свердловин 52.47.15 
Закінчування свердловин 52.47.15.25 
ЗАКЛАД 
Атестація і акредитація освітніх закладів 14.15.17 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Виховання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.05 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Гігієна в дошкільних закладах 76.33.31.13 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
Заклади ресторанного господарства 71.33.11 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Мережа закладів мистецтва 18.15.61 
Мережа навчальних закладів 14.15.21 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Методика навчання і виховання в дошкільних закладах 14.23.09 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Реформування закладів охорони здоров'я 76.01.11.05 
Санітарна освіта в закладах охорони здоров'я 76.35.37.05 
Санітарна освіта в навчальних закладах 76.35.37.13 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
Статистика вищого навчального закдаду 83.37.63.05 
Статистика окремих організацій і закладів 83.37.63 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і устаткування в дошкільних закладах 14.85.23 
Технічні засоби і устаткування в позашкільних закладах 14.85.27 
Типи вищих професійних навчальних закладів 14.35.21 
Типи дошкільних закладів 14.23.21 
Типи професійно-технічних навчальних закладів 14.31.21 
Типи середніх професійних навчальних закладів 14.33.21 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
Фізична культура в дошкільних закладах 76.35.41.19 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
ЗАКЛАДЕННЯ 
Устаткування для закладення виробленого простору 55.33.33.47 
ЗАКОН 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
Учення про колізію законів 10.89.22 
Економічні закони і категорії 06.04.17 
Закони України про охорону прав 85.01.01.53 
Закони і категорії діалектики 02.15.41 
Закони і постанови, прийняті законодавчим органом 10.01.01.03 
Закони і принципи збройної боротьби 78.19.01.07 
Закони народонаселення в різних суспільно-економічних формаціях 05.11.35 
Закони сухопутних збройних сил. Статути 10.77.05.13 
Логічні форми і закони 02.21.21 
Наукові закони і способи їхнього вираження 12.01.07.13 
Структура семіотики та її понятійний апарат. Основні закони семіотики 28.29.69.05 
Успадковування за законом 10.45.41 
ЗАКОНОДАВСТВО 
Архівне законодавство 13.71.15.11 
Відповідальність за порушення водного законодавства 10.59.65 
Відповідальність за порушення гірничого законодавства 10.61.65 
Відповідальність за порушення законодавства про успадковування 10.45.65 
Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального забезпечення 10.67.65 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 10.21.65 
Кримінальне законодавство в цілому. Дія і застосування 10.77.03.03 
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства 10.63.65 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
Правові питання. Законодавство про охорону праці 86.01.80 
ЗАКОНОДАВЧИЙ 
Діяльність органів законодавчої влади 82.13.29.05 
Закони і постанови, прийняті законодавчим органом 10.01.01.03 
Законодавче забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності 67.01.80.05 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Законодавчий процес 10.15.35 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
Законодавчі збори. Національні збори 10.15.13 
Законодавчі та нормативно-правові акти 71.01.01 
Керівні і законодавчі матеріали 90.01.01 
Теоретичні питання і нормативна база законодавчої метрології 90.01.80 
ЗАКОНОМІРНІСТЬ 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
Загальні закономірності процесів утворення і перетворення макромолекул 31.25.17 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Закономірності розміщення рудних родовищ 38.49.17 
Основні наукометричні закономірності 12.41.05 
Фактори і закономірності розвитку міжнародних відносин 11.25.15 
ЗАКОРДОННИЙ 
Воєнна історія окремих закордонних країн 78.09.21 
Географія закордонної Азії 39.23.19 
Географія закордонної Європи 39.23.17 
Закордонні органи зовнішніх відносин 10.87.35 
Міжнародне співробітництво. Закордонні ядерні центри 58.01.17 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Регіональна геологія закордонної Азії 38.21.21 
Регіональна геологія закордонної Європи 38.21.19 
ЗАКРИВАННЯ 
Машини та обладнання для обв'язування, закривання та закупорювання 81.90.13.11 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
ЗАКРИТИЙ 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
ЗАКРІЙНИЙ 
Устаткування закрійних цехів 55.59.35.29 
ЗАКРІПЛЕННЯ 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
ЗАКРІПЛЮВАЛЬНИЙ 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
ЗАКУПІВЕЛЬНИЙ 
Оптова закупівельна діяльність 71.29.13.11 
ЗАКУПІВЕЛЬНО-ЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 
Закупівельно-заготівельна логістика 06.35.23.11 
ЗАКУПІВЛЯ 
Продаж і закупівля фільмів 18.67.75.11 
Центри закупівель. Центри продажів 71.31.11.33 
ЗАКУПОРЮВАЛЬНИЙ 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
ЗАКУПОРЮВАННЯ 
Машини та обладнання для обв'язування, закривання та закупорювання 81.90.13.11 
ЗАЛИВАННЯ 
Заливання і транспортування металу 55.15.17.21 
Заливання форм 55.15.21.27 
Плавлення і заливання металів 55.15.17 
Теорія і дослідження плавлення і заливання металів 55.15.17.03 
ЗАЛИШКОВИЙ 
Залишкова кількість пестицидів 87.53.13.45 
Залишкові продукти очищення 87.53.13.51 
ЗАЛИШОК 
Залишки після спалювання відходів 87.53.13.47 
Залишок після перероблення відходів 87.53.13.43 
Органічні залишки докембрію 38.31.17 
Проблематичні залишки 38.31.21 
ЗАЛІЗНИЙ 
Випалювання залізних руд 53.31.15.16 
Виробництво електролітичного заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.21 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Збагачування залізних руд 53.31.15.15 
Подрібнювання залізних руд 53.31.15.17 
Розроблення родовищ залізних руд 52.29.29 
Спікливі залізні сплави 55.09.35.15 
Хімічне одержання заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.23 
ЗАЛІЗНИЦЯ 
Експлуатація залізниць. Організація руху. Перевезення 73.29.61 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Залізниці особливої конструкції 73.29.11.05 
Залізниці, шляхи і шляхове господарство залізничного транспорту 73.29.11 
Подорожі залізницею 71.37.07.19 
Приміські залізниці. Міські залізниці 73.43.11.05 
Рухомий склад залізниць нових типів 55.41.39 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті 73.29.85 
Безпека руху на залізничному транспорті 73.29.17 
Вантажне господарство залізничного транспорту 73.29.51 
Гігієна на залізничному транспорті 76.33.41.05 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Залізниці, шляхи і шляхове господарство залізничного транспорту 73.29.11 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Залізничний промисловий транспорт 73.41.17 
Залізничний транспорт 73.29 
Залізничні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.33 
Залізничні станції і вузли. Вокзали 73.29.21 
Зв'язок і сигналізація на залізничному транспорті 73.29.86 
Корозія і захист від корозії на залізничному транспорті 73.29.97 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Центри наземного транспорту. Залізничні вузли 67.29.63.05 
ЗАЛІЗО 
Безпосереднє одержання заліза і сталі 53.31.17 
Виробництво губчатого заліза 53.31.17.15 
Виробництво електролітичного заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.21 
Виробництво заліза в пластичному стані 53.31.17.17 
Виробництво заліза в рідкому стані 53.31.17.19 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
Одержання особливо чистого заліза 53.31.17.25 
Порошкова металургія заліза і його сплавів 53.39.29 
Прецизійні сплави заліза 53.49.13.21 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Хімічне одержання заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.23 
ЗАЛІЗОБЕТОН 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Залізобетон і фероцемент у суднобудуванні 55.45.09.17 
ЗАЛІЗОБЕТОННИЙ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Бетонні і залізобетонні конструкції 67.11.31 
Бетонні, залізобетонні та арматурні роботи 67.13.31 
Виробництво бетонних і залізобетонних виробів 67.15.39 
ЗАЛІЗОКОКС 
Виробництво залізококсу 53.31.15.25 
ЗАЛІЗОРУДНИЙ 
Виробництво залізорудних брикетів 53.31.15.23 
Виробництво залізорудних котунів 53.31.15.21 
Виробництво залізорудного агломерату 53.31.15.19 
ЗАЛОЗА 
Апарат штучної підшлункової залози 76.13.19.11 
Захворювання молочної залози тварин. Мастити тварин 68.41.59 
Порушення функції молочних залоз 76.29.48.19 
Хвороби вилочкової залози 76.29.37.07 
Хвороби надниркової залози 76.29.37.15 
Хвороби передміхурової залози 76.29.43.13 
Хвороби підшлункової залози 76.29.37.13 
Хвороби слинних залоз 76.29.55.07 
Хвороби щитовидної залози 76.29.37.11 
ЗАЛЯГАННЯ 
Розроблення родовищ горизонтального і положистого залягання 52.13.15.11 
Розроблення родовищ похилого і крутого залягання 52.13.15.13 
ЗАМАЗКА 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
ЗАМІННИК 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виробництво кави та її замінників 65.55.31 
Виробництво меду і його замінників 65.39.39 
Виробництво тютюнових виробів та їхніх замінників 65.57.29 
Виробництво чаю та його замінників 65.55.29 
Замінники матеріалів і сировини 81.09.11 
Замінники цукру 65.37.37 
Сировина. Замінники традиційної сировини 65.09.30 
ЗАМІСЬКИЙ 
Перебування в заміських будинках, на дачах, у селі 71.37.08.17 
ЗАМКНЕНИЙ 
Зварювання в замкненому просторі 81.35.13.07 
ЗАМОВЛЕННЯ 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Державне оборонне замовлення 78.17.77.07 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Ремонт житла на індивідуальнізамовлення 75.33.51 
Ремонт і виготовлення меблів на індивідуальнізамовлення 75.33.53 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Фотокінороботи на замовлення населення 75.33.55 
ЗАМОРОЖУВАННЯ 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
ЗАМУЛЕННЯ 
Захист дренажу від замулення 70.23.42 
ЗАМША 
Шкіра, полірувальна шкіра, замша тощо 61.71.37.17 
ЗАНУРЕННЯ 
Нанесення покриття в розплавленому металі. Нанесення покриття зануренням 81.33.33.11 
ЗАОХОЧЕННЯ 
Заохочення наукової діяльності 12.79.65 
ЗАОХОЧУВАННЯ 
Заохочування кваліфікованих робітників 81.79.07.05 
ЗАОЩАДЖЕННЯ 
Нагромадження і заощадження. Капіталовкладення 06.58.45 
ЗАПАЛЮВАЛЬНИЙ 
Запалювальні пристрої та речовини 61.43.37.07 
ЗАПАЛЮВАННЯ 
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 55.42.31 
Експлуатація двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.33 
Загальні питання розвитку двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.01 
Системи запалювання та електроустаткування 55.42.31.39 
ЗАПАМ'ЯТОВУВАЛЬНИЙ 
Голографічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.37 
Електрохімічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.35 
Запам'ятовувальні пристрої 50.11 
Інші запам'ятовувальні пристрої 50.11.99 
Магнітні запам'ятовувальні пристрої 50.11.29 
Надпровідні запам'ятовувальні пристрої 50.11.39 
Напівпровідникові запам'ятовувальні пристрої 50.11.31 
Оптичні запам'ятовувальні пристрої 50.11.33 
ЗАПАС 
Державні резерви і мобілізаційні запаси 78.75.41 
Запаси твердих корисних копалин 52.13.03.15 
Керування товарними запасами 71.01.56 
Логістика запасів (складського господарства) 06.35.23.13 
Моделі керування запасами 28.29.35 
Стан запасів і промисел у внутрішніх водоймах 69.09.11 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Статистика запасів 83.29.31 
Штучне поповнення запасів підземних вод 70.94.23 
ЗАПАСНИЙ 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
Регулювальні і запасні місткості 70.19.21 
ЗАПАШНИЙ 
Запашні речовини 61.47.29 
ЗАПИС 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Електростатичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.35 
Запис і відтворювання сигналів 47.53 
Інші системи запису і відтворювання сигналів 47.53.99 
Магнітні матеріали для запису аудіовізуальних програм 61.41.41 
Магнітні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.29 
Механічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.37 
Оптичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.31 
Термічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.33 
ЗАПИТ 
Алгоритми пошуку за разовими запитами 13.41.52.11 
Інформаційні потреби і запити 20.51.17 
Обслуговування запитів стосовно наукової літератури 13.41.52.17 
Обслуговування запитів стосовно художньої літератури 13.41.52.15 
ЗАПЛІДНЕННЯ 
Статеві клітини і запліднення 34.21.15 
ЗАПОБІГАННЯ 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Запобігання забрудненню довкілля 26.11.11 
Запобігання завадам 41.29.39 
Запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції 26.11.07 
Запобігання тарифним бар'єрам між окремими країнами 72.15.41.05 
Запобігання термоядерній війні 26.11.17 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
ЗАПОБІЖНИЙ 
Запобіжна і контрольна арматура, конденсатовідвідник тощо 55.39.45.33 
Запобіжні пристрої для несанкціонованого відкривання тари 81.90.13.13 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
ЗАПОВІДНИЙ 
Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України 87.31 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
ЗАПОВІДНИК 
Створення і функціонування заповідників 13.61.08.11 
ЗАПОВІТ 
Успадковування за заповітом 10.45.45 
ЗАПОВНЮВАЧ 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Заповнювачі і добавки загального та спеціального призначення 61.74.31 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
ЗАПОНКА 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
ЗАПРАВНИЙ 
Підіймально-транспортне і заправне устаткування 55.49.49.33 
ЗАПУСК 
Запуск ракет і космічних апаратів 55.49.05.29 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Підготуання до запуску ракет і космічних апаратів 55.49.49.41 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Планування і здійснення запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.29 
Системи запуску авіаційних двигунів 55.42.47.35 
ЗАРАЖЕННЯ 
Біологічне зараження 87.15.05.05 
Зараження 87.15.05 
Зараження кормів 87.15.05.07 
Радіоактивне зараження 87.15.05.11 
Хімічне зараження 87.15.05.17 
ЗАРОБІТНИЙ 
Заробітна плата 10.63.39 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Оплата праці. Заробітна плата 06.75.71; 06.77.77 
Статистика заробітної плати 83.33.29 
ЗАРУБІЖНИЙ 
Досвід організації досліджень у зарубіжних країнах 12.41.03 
Охорона здоров'я в зарубіжних країнах 76.75.91 
ЗАРЯД 
Розривні заряди 78.25.07.29 
ЗАРЯДЖАННЯ 
Засоби і способи заряджання 52.13.21.17 
ЗАРЯДЖЕННЯ 
Пристрої для зарядження та перезарядження при денному освітленні 60.33.19.17 
ЗАСІБ 
Авіаційні засоби ураження 78.25.13.43 
АСК бойовими засобами (зброєю) 78.25.35.07 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Велосипеди. Педальні транспортні засоби 73.49.99.13 
Використання технічних засобів для масової комунікації 19.71 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Зображувальні засоби в мистецтві 18.07.51 
Зображувальні засоби музики 18.41.07.17 
Зображувальні засоби в образотворчому мистецтві 18.31.07.19 
Зображувальні засоби в танці 18.49.07.15 
Виробництво засобів аудіовізуального впливу 13.20.41 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Умонтовувані засоби систем комунікацій і зв'язу, а також підіймально- транспортні засоби 75.31.26 
Водні види транспорту. Плавучі засоби 73.34.09 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Геотермальні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.15 
Геотехнологічні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.11 
Геофізичні дослідження космічними засобами 89.53 
Гідравлічні способи і засоби руйнування 52.13.07.11 
Гідроакустичні засоби 78.25.25.27 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
Дезінфекційні, дезінсекційні і дезінфікувальні засоби 76.09.27.05 
Детергенти і засоби для чищення 61.71.29.19 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Діагностика засобів обчислювальної техніки 50.07.07 
Дослідження астрономічних об'єктів космічними засобами 89.51 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Експлуатація технічних засобів в умовах ОЦ 50.37.17 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Електротехнічні способи і засоби руйнування 52.13.07.13 
Електрофізичні засоби відкачування 81.29.17 
Енергетичні засоби в сільському господарстві 68.85.15 
Ергогенні засоби 77.05.15 
Загальні вимоги до засобів розміщення 71.35.11 
Засоби автоматизованих систем керування (АСК) 78.25.25.29 
Засоби автоматизованого оброблення радіолокаційної інформації 78.25.17.21 
Засоби введення інформації 20.53.15 
Засоби видачі інформації 20.53.21 
Засоби вирішення міжнародних конфліктів 11.25.33 
Засоби відображення інформації 81.95.59.07 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Засоби для відбілювання, підсинювання і підкрохмалювання 61.71.33 
Засоби для гасіння вогню 61.43.41 
Засоби для чищення і виведення плям 61.71.35 
Засоби догляду за волоссям 61.47.35.17 
Засоби догляду за порожниною рота та зубами 61.47.35.07 
Засоби дослідження гідроспоруд 44.33.35 
Засоби забезпечення дієздатності військово-морської техніки 78.25.25.33 
Засоби захисту від пожеж 64.01.92 
Засоби зберігання інформації 20.53.17 
Засоби зберігання секретності інформації 20.53.37 
Засоби і способи гасіння пожеж 81.92.19 
Засоби і способи заряджання 52.13.21.17 
Засоби інженерної розвідки 78.25.11.11 
Засоби інформаційної боротьби 78.25.23.13 
Засоби кліптографічного захисту інформації 20.51.35 
Засоби копіювання інформаційних матеріалів 20.53.25 
Засоби масової інформації 23.04.73 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
Засоби масової інформації в окремих країнах 19.45.91 
Засоби механізації земляних робіт 78.25.11.17 
Засоби механізації складських робіт 81.89.15.07 
Засоби мікрофільмування інформаційних матеріалів 20.53.29 
Засоби мінування та розмінування 78.25.11.05 
Засоби оброблення і пошуку інформації 20.53.19 
Засоби обчислювальної техніки 81.89.15.13 
Засоби оргтехніки 59.73 
Засоби оргтехніки в науково-інформаційній діяльності 20.53.31 
Засоби передавання інформації 20.53.23 
Засоби підлогового безрейкового транспорту. Вантажні транспортні засоби 73.41.39.06 
Засоби платежу 72.21.33 
Засоби подолання водних перешкод 78.25.11.13 
Засоби протиракетної оборони 78.25.17.29 
Засоби радіоелектронної оборони 78.25.41 
Засоби розміщення 71.35.05 
Засоби технічного забезпечення зенітних комплексів 78.25.17.17 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Засоби тиражного розмноження інформаційних матеріалів 20.53.27 
Засоби транспортування зенітних комплексів 78.25.17.25 
Засоби хімічного захисту 61.43.39 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Індивідуальні засоби захисту 86.23.15 
Інші технічні засоби для масової комунікації. 19.71.19 
Історичний розвиток засобів масової інформації 19.45.09 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Капсульно-контейнерні транспортні засоби 73.49.37 
Категорії засобів розміщення 71.35.09 
Керування силами та засобами на пожежі 81.92.17.07 
Ковзні транспортні засоби. Сани. Санки 73.49.99.11 
Колективні засоби захисту 86.23.13 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Конторські засоби сигналізації 59.73.35 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Корабельні засоби зв'язку 78.25.25.23 
Кріогенно-сорбційні засоби відкачування 81.29.19 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Лікарські засоби з рослинної сировини 61.45.35 
Лікарські засоби з тваринної сировини 61.45.37 
Малі плавучі засоби та човни 73.34.09.07 
Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації 19 
Медичні матеріали, засоби і вироби. 76.09 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
Методи і засоби досліджень Землі з космосу 89.57.25 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Методи і засоби спостерігання, вимірювання і аналізу 41.51.37 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Механічні засоби відкачування 81.29.15 
Мийні водопом'якшувальні засоби 61.71.31 
Мовні засоби геометричного моделювання 81.14.10.11 
Навантажувальні і транспортні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41 
Навчально-тренувальні засоби підготування бойової обслуги 78.25.17.27 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Непрямі (допоміжні) засоби виробництва 81.13.15.07 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
Об'ємне гасіння, засоби гасіння 81.92.19.07 
Обчислювальна техніка і засоби обробки даних у військовій техніці 78.25.37 
Окремі види технічних засобів і навчальне устаткування 14.85.51 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Перев'язувальні засоби 76.09.33 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Плавучі засоби без силових установок 73.34.09.05 
Плавучі засоби для внутрішніх водних шляхів 73.34.09.15 
Плавучі засоби та судна спеціального призначення 73.34.09.17 
Поверхневе гасіння, засоби гасіння 81.92.19.05 
Полірувальні засоби 61.71.37 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
Радіотехнічні засоби 78.25.25.25 
Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних засобів 81.83.19.15 
Речовини і засоби видалення покриття 61.65.39.21 
Робочі місця і технічні засоби діяльності 81.95.59.05 
Санітарно-гігієнічні засоби 76.09.27 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Системи і засоби військового зв'язку 78.25.33 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Системи і засоби захисту судна від корозії 55.45.13.23 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Системи та засоби розпізнавання 78.25.43 
Спеціальні та комбіновані способи і засоби розроблення родовищ 52.13.19 
Способи і засоби кріплення гірничих виробок 52.13.23.11 
Статистика засобів масової інформації 83.33.55 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Технічні засоби в проектуванні 67.23.15 
Технічні засоби в проектуванні та конструюванні 81.14.15 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
Технічні засоби забезпечення інформаційних процесів 20.53 
Технічні засоби забезпечення космічних польотів 89.25.35 
Технічні засоби забезпечення охорони праці 86.23 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Технічні засоби і устаткування в дошкільних закладах 14.85.23 
Технічні засоби і устаткування в позашкільних закладах 14.85.27 
Технічні засоби, які використовують на базах і складах 81.89.15 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування 14.85 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Технічні засоби оброблення статистичної інформації 83.77.29 
Технічні засоби охорони військових об'єктів 78.25.40 
Технічні засоби пожежної сигналізації 81.92.86.05 
Технічні засоби у разі взаємодії різних видів транспорту 73.47.47 
Технічні засоби пунктів керування та наведення 78.25.13.47 
Технічні засоби служб тилу 78.25.39 
Технічні засоби телецентрів і телестудій 47.51.35 
Технічні засоби, застосовувані в процесі навчання кадрів 55.01.79.35 
Технічні засоби, які застосовуються в процесі навчання кадрів 59.01.79.27 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
Технологія та устатковування для виробництва засобів автоматики та обчислювальноїтехніки 50.13 
Технологія та устатковування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устатковування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устатковування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Технологія хіміко-фармацевтичних засобів 61.45 
Типи засобів розміщення 71.35.07 
Транспортні засоби з лінійними асинхронними двигунами 73.49.33 
Транспортні засоби на магнітному підвісі 73.49.31 
Транспортні засоби на повітряній подушці 73.49.29 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
ЗАСІВНИЙ 
Сівба і сіяння. Засівний садивний матеріал 68.29.19 
ЗАСЛІНКА 
Засувки, заслінки, крани 55.39.45.29 
ЗАСОЛЕННЯ 
Боротьба із заболочуванням і засоленням зрошуваних земель 70.21.39 
ЗАСОЛЮВАННЯ 
Засолювання м'яса і м'ясних продуктів 65.59.23 
ЗАСТІБКА 
Виробництво текстильної застібки 64.47.29.17 
ЗАСТІЙНИЙ 
Проточні та застійні водоймища 70.21.09.05 
ЗАСТОСУВАННЯ 
Автоматизація фізичного експерименту із застосуванням комп'ютерів 29.03.85 
Біомедичне застосування джерел іонізуючого випромінювання 34.49.27 
Виробництво і застосування харчових добавок 65.55.37 
Властивості вогнетривів та їхнє застосування в металургії 53.07.11 
Добрива та їхнє застосування 68.33.29 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Загальні питання застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51.01 
Застосування авіації в сільському господарстві 68.85.17 
Застосування авіації та авіаційної техніки в різних галузях 73.37.63 
Застосування автономних пожежних сигналізаторів 81.92.86.11 
Застосування генетичної інженерії для розв'язання проблеми біодеградації 62.37.33 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в будівництві 36.23.27 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в транспорті 36.23.29 
Застосування ГВС 81.19.51 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Застосування збройних сил 78.27.37 
Застосування і експлуатація бурового інструмента та устаткування 52.47.15.05 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань 58.31 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань у промисловості 58.31.37 
Застосування квантової теорії в астрофізиці.Ядерні та атомно-молекулярні процеси 41.17.25 
Застосування кольорових металів в автомобілебудуванні 55.43.09.13 
Застосування математичних методів у мовознавстві 16.21.21.23 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Застосування молекулярно-кінетичної теорії до бімолекулярних реакцій 31.15.05 
Застосування нових матеріалів в автомобілебудуванні 55.43.09.09 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Застосування плазми 29.27.51 
Застосування пластмаси і гуми в автомобілебудуванні 55.43.09.15 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у машинобудуванні 55.30.51.13 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у металургії 55.30.51.15 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у приладобудуванні 55.30.51.25 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51 
Застосування роботів і маніпуляторів в енергетиці 55.30.51.29 
Застосування роботів і маніпуляторів в інших галузях 55.30.51.43 
Застосування роботів і маніпуляторів в океанотехніці 55.30.51.35 
Застосування роботів і маніпуляторів у будівництві 55.30.51.39 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Застосування роботів і маніпуляторів у космічній техніці 55.30.51.33 
Застосування роботів і маніпуляторів у медичній промисловості 55.30.51.41 
Застосування роботів і маніпуляторів у сільськогосподарському виробництві 55.30.51.31 
Застосування стандартних зразків 90.29.27 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Застосування текстильних матеріалів і кордів в автомобілебудуванні 55.43.09.17 
Застосування теоретико-ймовірних і статистичних методів 27.43.51 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
Застосування чорних металів в автомобілебудуванні 55.43.09.11 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Конструкції із застосуванням пластмас і скла 67.11.39 
Кримінальне законодавство в цілому. Дія і застосування 10.77.03.03 
Лінійки спеціального застосування 59.73.33.65 
Матеріали для біомедичого застосування 34.57.21 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Прикладна геодезія. Прикладні застосування аерозйомки і фотограмметрії 36.23 
Прилади багатоцільового застосування для хімії 31.05.35 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.41 
Спеціальні оптичні прилади та їхнє застосування 90.27.37.39 
Теорія ігор та її застосування в кібернетичних системах 28.29.05 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
Техніка наукового застосування фотографії 60.33.51.05 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
Фізичні основи застосування лазерів 29.33.51 
Фотокопіювальні машини (із застосуванням чутливого паперу) 60.31.19.11 
Характеристика і застосування продуктів напівкоксування 61.53.15.05 
ЗАСУВКА 
Засувки, заслінки, крани 55.39.45.29 
ЗАТЕМНЕННЯ 
Астрометричні аспекти затемнень, проходжень по диску 41.03.17 
Місяць. Місячні затемнення 41.19.25 
ЗАТИСКАЧ 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
ЗАТОЧЕННЯ 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструмента 55.29.39.49 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструменту 66.29.29.33 
Машини та лінії для заточення робочого інструмента 55.33.35.39 
Устаткування для заточування та підготування дереворізальних інструментів 66.29.35.39 
ЗАТРИМКА 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ 
Захворюваність 76.01.73.07 
Захворюваність військовослужбовців 76.35.31.07 
Професійна захворюваність 86.25.05 
Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 86.29.07 
ЗАХВОРЮВАННЯ 
Біологія збудників захворювань людини і тварин 34.27.29 
Захворювання молочної залози тварин. Мастити тварин 68.41.59 
Карантинні захворювання в країнах-членах ВООЗ 39.25.27 
Пульмонологія. Захворювання дихальної системи 76.29.35 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
ЗАХИСНИЙ 
Виробництво захисних плівок на склі 81.37.15.13 
Захисне оброблення пиломатеріалів 66.31.25 
Захисне оксидування поверхні 81.33.33.23 
Захисне фосфатування. Бондеризація 81.33.33.25 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Устаткування для одержання захисних атмосфер 53.07.05.23 
ЗАХИСТ 
Автоматизація і релейний захист в електроенергетичних системах 44.29.31 
Автоматичні прилади газового захисту 55.33.43.37 
Ведення кримінальних справ. Розгляд справ. Захист 10.79.23 
Виконання і захист цивільних прав 10.27.51 
Війська радіаційного, хімічного, бактеріологічного (РХБ) захисту 78.27.07.23 
Вплив випромінювання і захист від нього 58.35 
Допоміжні матеріали і портативне Устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Електрохімічні методи захисту 81.33.31 
Засоби захисту від пожеж 64.01.92 
Засоби кліптографічного захисту інформації 20.51.35 
Засоби хімічного захисту 61.43.39 
Захист від корозії 55.22.01.97 
Захист від несанкціонованого доступу. Фізичний захист інформації 50.37.23 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів і випромінювань 87.55 
Захист деревини. Просочування деревини 66.29.19 
Захист дренажу від замулення 70.23.42 
Захист лісу від хвороб і шкідників 68.47.37 
Захист прав людини і національних меншин 11.25.61 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Захист сільськогосподарських рослин 68.37 
Заходи індивідуального захисту (ЗІЗ) 81.93.39.05 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Індивідуальні засоби захисту 86.23.15 
Інші методи захисту від корозії 81.33.41 
Кібернетичні пристрої захисту приміщень від пожеж 59.73.35.11 
Колективні засоби захисту 86.23.13 
Конс'юмеризм (захист прав споживачів) 84.08.14 
Конструктивні елементи і устаткування для захисту від випромінювання 58.35.13 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Корозія і захист від корозії 53.01.97; 58.01.97; 64.01.97; 66.01.97; 67.01.97; 70.01.97; 81.33 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Корозія і захист від корозії на автомобільному транспорті 73.31.97 
Корозія і захист від корозії на водному транспорті 73.34.97 
Корозія і захист від корозії на залізничному транспорті 73.29.97 
Корозія і захист від корозії на міському транспорті 73.43.97 
Корозія і захист від корозії на повітряному транспорті 73.37.97 
Корозія і захист від корозії на промисловому транспорті 73.41.97 
Корозія і захист від корозії на трубопровідному транспорті 73.39.97 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Методи захисту від дії біологічних чинників 86.33.21 
Методи захисту від дії механічних чинників 86.33.23 
Методи захисту від несприятливого впливу вібрації 86.33.07 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Методи захисту від несприятливого впливу іонізуючого випромінювання 86.33.09 
Методи захисту від несприятливого впливу неіонізуючого випромінювання 86.33.11 
Методи захисту від несприятливого впливу статичної електрики 86.33.19 
Методи захисту від несприятливого впливу ультразвуку та інфразвуку 86.33.15 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Методи захисту від несприятливого впливу шуму 86.33.05 
Методи захисту від підвищених або знижених температур 86.33.25 
Методи захисту від ураження електричним струмом 86.33.17 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Механізація захисту рослин 68.85.37 
Надійність мереж зв'язку і захист інформації 49.33.35 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Патенти та їхній правовий захист 10.35.61 
Пожежна безпека. Вибухи, їхнє попередження і захист 61.01.92 
Протипожежний захист будівель і споруд 67.53.33 
Системи і засоби захисту судна від корозії 55.45.13.23 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
Тимчасовий захист і консервація машинобудівної продукції 55.22.25 
Устаткування і машини для просочування та захисту деревини 66.29.19.07 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
ЗАХІД 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Відкриття спадщини і заходи щодо її охорони 10.45.31 
Відновні заходи 87.03.15.25 
Заходи безпеки 87.33.35.11 
Заходи індивідуального захисту (ЗІЗ) 81.93.39.05 
Заходи процесуального примусу 10.79.37 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Заходи щодо контролю 87.03.15.19 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовуване обладнання 55.01.93.93 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовувані пристрої 53.01.93.07 
Інші види покарань і виправних заходів 10.77.03.19 
Історія етнографії Заходу 18.71.11.37 
Корозія, обростання і заходи боротьби з ними 69.01.97 
Медичні заходи. Відновлювальна терапія 76.35.35.05 
Міжнародні організації, угоди і заходи із стандартизації 84.13.17 
Обмеження і припинення конституційних прав. Надзвичайні заходи 10.15.15.13 
Окремі заходи, проведені в бібліотеках 13.31.21.13 
Організаційні заходи щодо пожежної безпеки на підприємствах 59.01.92.31 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Педагогічні заходи (в педіатрії) 76.35.35.11 
Покарання. Виховні, виправні заходи 10.77.03.13 
Протиепідемічні заходи 76.33.43.05 
Протифільтраційні гідротехнічні заходи 70.17.54 
Психологічні заходи. Психопрофілактика 76.35.35.07 
Санітарний нагляд за різними масовими заходами 76.75.29.15 
Соціально-побутові заходи 59.01.93.25 
Стимулювання заходів щодо охорони праці 86.19.11 
Техніко-економічне обґрунтування заходів із стандартизації 84.15.75 
Умови праці та соціально-побутові заходи 53.01.93.13 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
ЗАХОРОНЕННЯ 
Захоронення радіоактивних відходів 58.91.37 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
ЗАЦІКАВЛЕНІСТЬ 
Виховання кадрів. Проблема матеріальної зацікавленості 81.79.07 
ЗАЧІСКА 
Приладдя для оформлювання 55.55.51.35 
ЗАЯВКА 
Вимоги до заявки на винахід 85.31.31.19 
Вимоги до заявки на корисну модель 85.31.31.21 
Вимоги до заявки на торговельну марку 85.31.35.15 
Заявка. Експертиза 85.37.37 
ЗБАГАЧУВАЛЬНИЙ 
Дробильно-розмелювальне і збагачувальне устаткування 55.33.41 
Збагачувальне устаткування 55.33.41.35 
Технологічні схеми збагачувальних фабрик 52.45.32 
ЗБАГАЧУВАННЯ 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Виділення, розділення, збагачення і очищення ізотопів 58.29.15 
Вилуговування, хімічне збагачування 52.45.23.05 
Випробування. Контролювання параметрів процесів збагачування 52.45.29 
Гірничохімічна сировина. Збагачення мінеральної сировини 61.29 
Гравітаційне збагачення 53.37.15.17 
Гравітаційне збагачування 52.45.17 
Допоміжне устаткування для процесів збагачення 55.33.41.37 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Збагачення корисних копалин 52.45 
Збагачення твердих горючих копалин 61.53.13.17 
Збагачування залізних руд 53.31.15.15 
Інші питання збагачування руд кольорових металів 53.37.15.99 
Керування процесами збагачування. Автоматизація 52.45.85 
Комбіновані методи збагачування. Випалювання 52.45.23.11 
Магнітне і електричне збагачування 53.37.15.21 
Магнітне та електричне збагачування 52.45.21 
Охорона довкілля у процесі збагачування 52.45.94 
Радіометричне збагачування 52.45.23.07 
Спеціальні та комбіновані методи збагачування 53.37.15.23 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Транспортування руд і продуктів їхнього збагачування 53.37.15.87 
Устаткування для гравітаційного збагачування 52.45.17.05 
ЗБЕРІГАННЯ 
Басейни для зберігання опромінених збірок 58.91.17 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Використання, зберігання і реставрація фільмових матеріалів 60.33.21 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Засоби зберігання інформації 20.53.17 
Засоби зберігання секретності інформації 20.53.37 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
Зберігання газу 52.47.33.09 
Зберігання і комплектування партій товарів 81.89.13.11 
Зберігання і транспортування живої риби 69.25.55 
Зберігання лісоматеріалів 66.19.90 
Зберігання матеріалів і сировини 81.09.89 
Зберігання музейних колекцій 13.51.08.11 
Зберігання музейних цінностей 13.51.08.27 
Зберігання нафти 52.47.29.11 
Зберігання овочів і фруктів 65.53.09 
Зберігання сировини і продуктів 65.09.39 
Зберігання та експлуатація озброєння і військової техніки 78.25.03 
Зберігання товарів у зовнішньоторговельних перевезеннях 72.23.91 
Зберігання яєць і виробництво яєчних продуктів 65.61.13 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Консервування та інші методи зберігання сировини на підприємствах 65.13.22 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Кріостати і устаткування для зберігання кріогенних рідин 81.31.29 
Лікарська сировина. Збирання, сушіння, зберігання 76.31.31.05 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
Механічна енергія. Збереження механічної енергії 30.15.45 
Обладнання для зберігання харчових продуктів та їжі 55.67.29 
Облік і зберігання музейного фонду 13.51.15.13 
Пакетування, штабелювання і зберігання пиломатеріалів 66.31.90 
Пакування і зберігання сірників 66.39.90 
Пакування і зберігання столярно-будівельних виробів 66.33.90 
Пакування і зберігання фанери і плит 66.35.90 
Пакування, транспортування та зберігання меблів 66.37.90 
Підготування зерна для зберігання; зберігання 65.29.29 
Посудини для зберігання кріогенних продуктів 55.39.43.33 
Продукція рослинництва, її первинне оброблення і зберігання 68.35.71 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 59.01.90; 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
Тара, пакування. Умови зберігання і транспортування 44.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.15 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Транспортування, складування, зберігання і брикетування торфу 52.37.28 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.25 
Устаткування, споруди і обладнанння для зберігання вантажів 81.89.15.05 
ЗБИВАЛЬНИЙ 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
ЗБИРАЛЬНИЙ 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
ЗБИРАННЯ 
Автоматизація збирання і оброблення даних наукового експерименту 50.53.17 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Врожай. Збирання сільськогосподарських культур 68.29.23 
Збирання (складання) меблевих виробів (меблів) 66.37.23 
Збирання і сортування сировини 53.37.91.07 
Лікарська сировина. Збирання, сушіння, зберігання 76.31.31.05 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
Машини для збирання, обмолоту врожаю 55.57.37 
ЗБИТОК 
Оцінка розміру завданих збитків авторам 85.31.42.17 
ЗБІЛЬШУВАЧ 
Фотокопіювальні прилади та камери. Збільшувачі 60.31.19 
ЗБІР 
Законодавчі збори. Національні збори 10.15.13 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Митні збори 72.15.41.23 
ЗБІРКА 
Басейни для зберігання опромінених збірок 58.91.17 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
ЗБРОЙНИЙ 
Військові навчання Збройних Сил України 78.27.01.05 
Військові навчання коаліційних збройних сил 78.27.01.15 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Закони і принципи збройної боротьби 78.19.01.07 
Закони сухопутних збройних сил. Статути 10.77.05.13 
Застосування збройних сил 78.27.37 
Збройні Сили 23.04.18 
Збройні сили 78.27 
Збройні сили воєнних блоків 78.27.60 
Збройні сили НАТО 78.27.59 
Збройні сили ООН 78.27.61 
Збройні сили України 78.27.51 
Збройні сили інших держав 78.27.55 
Збройні формування національно-визвольних рухів 78.27.63 
Інші види збройних сил 78.27.31 
Інші функціональні структури збройних сил 78.27.15.13 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Керування збройними силами держави 78.27.02 
Коаліційні збройні сили 78.27.62 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
Операції збройних сил 78.27.37.13 
Організаційна структура збройних сил 78.19.05.07 
Політична роль збройних сил 11.15.69 
Стратегічне розгортання збройних сил 78.27.37.05 
Теорія видів збройних сил 78.19.15 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Теорія управління збройними силами 78.19.13 
Тил збройних сил. Служби тилу 78.27.19 
Функціональні структури збройних сил 78.27.15 
ЗБРОЯ 
АСК бойовими засобами (зброєю) 78.25.35.07 
Виготовлення оздобленої зброї 80.33.14.19 
Високоточна зброя 78.25.23.07 
Державний контроль над експортом зброї. 78.75.47.07 
Озброєння на нових фізичних принципах 78.25.21 
Зброя несмертельної дії 78.25.23.15 
Інфраакустична зброя 78.25.23.11 
Політика у сфері торгівлі зброєю 78.75.47.03 
Торгівля зброєю 78.75.47 
Тренажери. Навчальна зброя 78.25.47 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
Холодна зброя 78.25.05.13 
Ядерна зброя 78.25.19 
ЗБУДНИК 
Біологія збудників захворювань людини і тварин 34.27.29 
Географія хвороб та їхніх збудників 39.25.19 
ЗБУРЕНИЙ 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
ЗБУРЕННЯ 
Методи теорії збурень 27.35.59 
Сейсмічні збурення (земні та техногенні) 37.31.19.15 
ЗБУТ 
Боротьба за ринки збуту 72.15.47 
Збут продукції 06.75.55 
Збут продукції, маркетинг 06.81.55 
Оптова торгівля у сфері збуту 71.29.13.05 
Організація матеріально-технічного постачання і збуту 82.15.23.07 
Прямий збут 71.29.75.11 
Угоди про збут 72.13.73.11 
ЗБУТОВИЙ 
Розподільна (збутова) логістика 06.35.23.17 
ЗВ'ЯЗКОВИЙ 
Зв'язкові радіостанції 49.43.33 
ЗВ'ЯЗОК 
(Внутрішньогалузеві і міжгалузеві зв'язки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.05 
Апаратура оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.33 
Апаратура світловодного зв'язку 49.44.33 
Багатоканальний зв'язок 49.31 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Будівництво ліній зв'язку 49.29.15 
Використання космічних систем для зв'язку і навігації 89.29 
Відеотелефонний зв'язок 49.40.39 
Війська зв'язку 78.27.07.25 
Воєнно-економічні зв'язки. Воєнно-технічне співробітництво 78.75.45 
Вплив транспорту і зв'язку на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.17 
Вузли зв'язку 49.33.33 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Дослідження сонячно-земних зв'язків 89.51.31 
Економіка зв'язку 06.71.11 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Експлуатація ліній зв'язку 49.29.17 
Експлуатація систем космічного зв'язку 89.29.41 
Загальна теорія військового зв'язку 78.19.13.17 
Загальні питання зв'язку 49.01 
Зв'язок 49 
Зв'язок зовнішньої торгівлі з виробництвом 72.17 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
Зв'язок і диспетчеризація на нафтових і газових підприємствах 52.47.85.05 
Зв'язок і диспетчеризація на підприємствах 52.01.86 
Зв'язок і сигналізація 47.01.86; 50.01.86; 59.01.86; 76.01.86 
Зв'язок і сигналізація на автомобільному транспорті 73.31.86 
Зв'язок і сигналізація на водному транспорті 73.34.86 
Зв'язок і сигналізація на залізничному транспорті 73.29.86 
Зв'язок і сигналізація на міському транспорті 73.43.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах 44.01.86; 45.01.86; 49.01.86; 53.01.86; 55.01.86; 61.01.86; 64.01.86; 66.01.86; 68.01.86; 69.01.86; 71.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах чорної металургії 53.31.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємстві 62.01.86 
Зв'язок і сигналізація на повітряному транспорті 73.37.86 
Зв'язок і сигналізація на трубопровідному транспорті 73.39.86 
Зв'язок інженерної ензимології з іншими дисциплінами 62.39.02.11 
Зв'язок лініями електропередач 49.27.33 
Зв'язок на підприємствах 58.01.86 
Зв'язок на розглянутій території 23.04.41 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
Зовнішні економічні зв'язки 87.01.75.49 
Історія зв'язку. Персоналія 49.01.09 
Іонний зв'язок 31.15.15.07 
Кабелі зв'язку 45.47.35 
Канали зв'язку 49.33.31 
Кінцеві пристрої факсимільного зв'язку 49.41.31 
Ковалентний зв'язок 31.15.15.09 
Комплекси, будівлі і споруди зв'язку 67.29.67 
Корабельні засоби зв'язку 78.25.25.23 
Лінії зв'язку 49.29 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Мережі зв'язку 49.33.29 
Мережі і вузли зв'язку 49.33 
Мережі і системи світловодного зв'язку 49.44.29 
Міжнародні науково-технічні зв'язки 06.51.71 
Мобільний зв'язок 49.39.35 
Надійність мереж зв'язку і захист інформації 49.33.35 
Наземні станції космічного зв'язку 89.29.45 
Оптичний зв'язок у вільному просторі та апаратура 49.46 
Організація зв'язку на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.21 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
Організація послуг зв'язку 49.34.06 
Пейджинговий зв'язок 49.39.35.19 
Перспективи розвитку систем космічного зв'язку 89.29.55 
Позаземні цивілізації та зв'язок з ними 89.35.35 
Поштовий зв'язок 49.47 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку 49.13.13 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устатковування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Проектування ліній зв'язку 49.29.14 
Світловодні лінії зв'язку 49.44.31 
СвітлопроГвідний зв'язок і апаратура 49.44 
Системи і засоби військового зв'язку 78.25.33 
Системи оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.29 
Служби і послуги зв'язку 49.34 
Сонячна активність. Сонячно-земні зв'язки 37.15.21 
Способи вираження синтаксичних зв'язків і відношень 16.21.43.11 
Статистика зв'язку 83.31.33 
Статистика зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародної торгівлі 83.35.31 
Стільниковий зв'язок 49.39.35.07 
Супутниковий зв'язок 49.39.35.13 
Телеграфний зв'язок і апаратура 49.35 
Телемеханіка, зв'язок і сигналізація у водному господарстві 70.85.86 
Телефонний зв'язок і апаратура 49.39 
Теорія будови молекул і хімічного зв'язку 31.15.03 
Теорія зв'язку 49.03 
Теорія керування мережами зв'язку 49.03.11 
Теорія лінійних і нелінійних ланцюгів зв'язку 49.03.13 
Теорія обробляння сигналів у системах зв'язку 49.03.05 
Теорія передавання інформації каналами зв'язку 49.03.03 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Типи синтаксичних зв'язків між словами 16.21.43.05 
Транкінговий зв'язок 49.39.35.25 
Транспорт і зв'язок у воєнній економіці 78.75.39 
Утворення хімічного зв'язку 31.15.15.05 
Факсимільний зв'язок і апаратура 49.41 
Фрикційні передачі і передачі гнучким зв'язком 55.03.45.15 
Хвороби сухожиль і зв'язок 76.29.40.13 
Хімічний зв'язок і кристалічні поля 29.19.05 
ЗВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ 
Фарбувальні сполуки. Зв'язувальні. Домішки 60.29.11.05 
ЗВАЖУВАННЯ 
Ваги і зважування 31.05.27.07 
ЗВАЛИЩЕ 
Сміттєперевантажувальні станції, звалища тощо 55.55.31.37 
ЗВАННЯ 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
ЗВАРНИЙ 
Виробництво зварних сталевих труб 53.47.31 
Зварні металоконструкції 81.35.39 
Теорія процесів виробництва зварних труб 53.47.03.05 
ЗВАРЮВАЛЬНИЙ 
Зварювальні роботи в будівництві 67.13.35 
Зварювальні установки та обладнання 81.35.13.05 
Теорія зварювальних процесів 81.35.03 
Технологія і устаткування зварювального виробництва 81.35.13 
ЗВАРЮВАННЯ 
Газове зварювання і різання (автогенне зварювання) 81.35.25 
Газове зварювання плавленням. Ацетилен-кисневе зварювання 81.35.25.05 
Газопресове зварювання. Ацетилен-кисневе газопресове зварювання 81.35.25.07 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
Дугове зварювання відкритою дугою 81.35.15.05 
Дугове зварювання і різання (зварювання плавленням) 81.35.15 
Дугове зварювання із захищеною дугою (спосіб Еліна-Гафергута) 81.35.15.07 
Електроустаткування високочастотного зварювання 45.45.33 
Електроустаткування дугового зварювання 45.45.29 
Електроустаткування електроннопроменевого зварювання 45.45.35 
Електроустаткування електрошлакового зварювання 45.45.41 
Електроустаткування зварювання імпульсним магнітним полем 45.45.39 
Електроустаткування зварювання лазером 45.45.37 
Зварювання 81.35 
Зварювання в замкненому просторі 81.35.13.07 
Зварювання і наплавлення в ремонтних роботах 81.35.29 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Зварювання нагрітим інструментом способом прямого нагрівання 81.35.35.05 
Зварювання пластмас 81.35.35 
Зварювання тиском. Особливі види зварювання 81.35.21 
Індукційне контактне зварювання опором (індукційне зварювання) 81.35.17.11 
Контактне зварювання оплавленням. Електролітне зварювання 81.35.17.13 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Променеві способи зварювання 81.35.19 
Стикове зварювання. Зварювання оплавленням 81.35.17.05 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
ЗВЕДЕННЯ 
Види зведень 83.03.04.05 
Комплексні (в тому числі статистичні) зведення про територію 23.04 
Статистичне зведення і угруповання 83.03.04 
ЗВИНУВАЧЕННЯ 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
ЗВИЧАЙ 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
Обряди, традиції і звичаї в особистому житті 03.61.05 
ЗВИЧАЙНИЙ 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Звичайні диференціальні рівняння 27.29 
Звичайні зірки 41.23.27 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
ЗВІЛЬНЕННЯ 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
ЗВІРІВНИЦТВО 
Хутрове звірівництво 68.39.41 
ЗВІТНІСТЬ 
Бухгалтерський облік і звітність 82.15.23.09 
Облік і звітність у зовнішній торгівлі 72.75.35 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності 06.75.73 
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
ЗВОЛОЖЕННЯ 
Режими зволоження на осушуваних землях 70.23.35 
ЗВОРОТНО-ПОСТУПАЛЬНИЙ 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
ЗВУК 
Випромінювання і приймання звуку 29.37.19 
Дія звуку та ультразвуку на речовину 29.37.17 
ЗВУКОФІКАЦІЯ 
Звукофікація приміщень і відкритих просторів 47.55.33 
ЗГИНАЛЬНИЙ 
Оснащення для згинальних робіт 55.16.22.35 
Устаткування для згинальних робіт 55.16.22.29 
ЗГІННО-НАГІННІ 
Припливи. Згінно-нагінні явища. Рівень 37.25.23 
ЗГОРТАЛЬНО-ПАЯНИЙ 
Виробництво згортально-паяних сталевих труб 53.47.33 
ЗГОРЯННЯ 
Газові та газорідинні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.35 
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 55.42.31 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
Процеси сумішоутворювання і згоряння в ДВЗ. Продукти згоряння ДВЗ 55.42.03.31 
Робочі процеси. Камери згоряння. Палива 55.42.31.35 
Роторні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.39 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
ЗГРУДКУВАННЯ 
Згрудкування, брикетування 52.45.31 
ЗГУЩЕННЯ 
Згущення 53.03.13.17 
ЗГУЩУВАЧ 
Згущувачі 66.45.51.17 
ЗДОРОВ'Я 
Відходи у сфері охорони здоров'я 87.53.13.77 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Вплив довкілля на здоров'я населення 87.24.37 
Документи Всесвітньої організації охорони здоров'я 76.01.17.05 
Екологічні аспекти здоров'я населення 87.24.33 
Економіка охорони здоров'я і соціального забезпечення 06.71.47 
Загальні питання медицини і охорони здоров'я 76.01 
Здоров'я населення в сільській місцевості 76.75.29.07 
Здоров'я населення міста 76.75.29.05 
Інші галузі медицини і охорони здоров'я 76.35 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
Медицина і охорона здоров'я 76 
Менеджмент у сфері охорони здоров'я 76.75.75.11 
Методи вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я 87.24.35 
Накази Міністерства охорони здоров'я України 76.01.01.05 
Населення і охорона здоров'я 05.11.61 
Охорона здоров'я 23.04.81 
Охорона здоров'я в зарубіжних країнах 76.75.91 
Реформування закладів охорони здоров'я 76.01.11.05 
Санітарна освіта в закладах охорони здоров'я 76.35.37.05 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Соціологія медицини і охорони здоров'я 04.51.69 
Статистика охорони здоров'я 83.33.37 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Торгівля товарами, нешкідливими для здоров'я 87.01.75.31 
Умови середовища і здоров'я населення 39.25.15 
Філософські проблеми в сфері медицини і охорони здоров'я 76.01.07 
ЗДРІБНЮВАННЯ 
Використання подрібнених зношених покришок 81.91.51.17 
ЗЕЛЕНИЙ 
Благоустрій населених місць (пунктів). Зелене будівництво 67.25.25 
Машини для догляду за зеленими насадженнями 55.55.29.29 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
ЗЕМЕЛЬНИЙ 
Відповідальність у земельному праві 10.55.65 
Земельне право 10.55 
Земельне право окремих країн 10.55.91 
Земельні, лісові ресурси 23.04.07 
Землевпорядження і землевпорядний процес. Земельний кадастр 10.55.61 
ЗЕМЛЕВПОРЯДЖЕННЯ 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Землевпорядження і землевпорядний процес. Земельний кадастр 10.55.61 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИЙ 
Землевпорядження і землевпорядний процес. Земельний кадастр 10.55.61 
ЗЕМЛЕВСМОКТУВАЛЬНИЙ 
Землевсмоктувальні снаряди 55.53.29.47 
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ 
Право землекористування і його види 10.55.41 
ЗЕМЛЕРИЙНИЙ 
Землерийні машини 55.53.29 
Спеціальне землерийне устаткування 55.53.30 
ЗЕМЛЕРОБСТВО 
Землеробство 68.29 
Система землеробства і сівозміна 68.29.07 
ЗЕМЛЕТРУС 
Землетруси 37.31.19.09 
Землетруси і сейсмотектоніка 52.13.49.07 
Прогнозування землетрусів 37.31.19.11 
ЗЕМЛЕЧЕРПАЛЬНИЙ 
Осад, отриманий у результаті землечерпальних робіт 87.53.13.41 
ЗЕМЛЯ 
Боротьба із заболочуванням і засоленням зрошуваних земель 70.21.39 
Використання низькотемпературного тепла землі, води, повітря 44.31.41 
Вихід в атмосферу Землі і планет 55.49.05.43 
Внутрішнє тепло Землі 37.31.21.05 
Внутрішня будова і походження Землі 52.13.49.05 
Вплив космічних факторів на довкілля та клімат Землі 89.53.43.07 
Вплив космічних факторів на Землю 89.53.43 
Вплив космічної погоди на біосферу Землі 89.53.45.05 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Геолого-геофізичні дослідження глибинної будови Землі 52.13.49 
Гравітаційне поле землі 37.31.16.05 
Динамічні процеси в тілі Землі, планет та їхніх супутників 30.51.37 
Дослідження атмосфери Землі 89.53.41 
Дослідження Землі з космосу 89.57 
Енергетика та термодинаміка Землі 37.31.21 
Загальні проблеми меліорації сільськогосподарських земель 68.31.02 
Задачі і програми досліджень Землі з космосу 89.57.15 
Земля і космос, космічні промені 37.31.09 
Зрошення сільськогосподарських земель 68.31.21 
Картографічні здобутки. Картографічне вивчення Землі 36.33.39 
Космічні системи досліджень Землі 89.57.21 
Магнітне поле Землі 37.31.16.07 
Межове обгородження сільськогосподарських земель 68.01.82.27 
Методи і засоби досліджень Землі з космосу 89.57.25 
Моделі внутрішньої будови Землі 37.31.17 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Оброблення даних досліджень Землі з космосу 89.57.35 
Освоєння земель, призначених для меліорації. Рекультивація 68.31.26 
Освоєння зрошуваних земель 70.21.41 
Освоєння цілинних і перелогових земель 68.29.17 
Осушення сільськогосподарських земель 68.31.23 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Право власності на землю 10.55.21 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Правовий режим земель державного фонду 10.55.57 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 10.55.51 
Правовий режим земель спеціального призначення 10.55.49 
Правовий режим міських земель 10.55.45 
Проблема Сонце - Земля 
Радіоактивність землі, моря та атмосфери 37.31.20.05 
Режими зволоження на осушуваних землях 70.23.35 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух штучних супутників Землі і планет 89.21.33 
Сейсмічність Землі 37.31.19.07 
Стаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері Землі 89.53.21 
Теплове поле Землі 37.31.16.09 
Ударні структури на Землі і планетах 38.27.21 
Фізика Землі 37.31 
Фізика надр Землі 37.31.15 
Фізичні поля Землі 37.31.16 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
ЗЕМЛЯНИЙ 
Засоби механізації земляних робіт 78.25.11.17 
Земляні роботи в будівництві 67.13.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Міцність підземних і земляних споруд 30.19.55 
ЗЕМНИЙ 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Будова земної кори і верхньої мантії за геофізичними даними 52.13.49.11 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Деформація земної поверхні 52.13.11 
Електромагнітні земні струми 37.15.09 
Земна електрика, земні струми 37.31.22 
Земні припливи 37.31.27 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Сейсмічні збурення (земні та техногенні) 37.31.19.15 
Сучасні рухи земної кори 37.31.31; 38.45.15 
Типи спостережувальних станцій за зсувами земної кори 52.13.04.11 
Фізика випромінювання та радіація земного походження 37.31.20 
ЗЕМСЬКИЙ 
Земська медицина 76.01.09.05 
ЗЕНІТНИЙ 
Засоби технічного забезпечення зенітних комплексів 78.25.17.17 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Засоби транспортування зенітних комплексів 78.25.17.25 
Зенітні артилерійські комплекси та установки 78.25.17.07 
Зенітні гарматні ракетні комплекси 78.25.17.11 
Зенітні керовані ракети 78.25.17.23 
Зенітні ракетні системи і комплекси 78.25.17.05 
Переносні зенітні ракетні комплекси 78.25.17.13 
Частини та підрозділи зенітної артилерії 78.27.11.11 
ЗЕНІТНО-РАКЕТНИЙ 
Зенітно-ракетні війська 78.27.11.05 
ЗЕНКЕР 
Свердла, зенкери, розгортки і розточувальні інструменти 55.31.29.31 
ЗЕРНО 
Заготівля зерна і насіння олійних культур 68.43.29 
Підготування зерна для зберігання; зберігання 65.29.29 
ЗЕРНОБОБОВИЙ 
Зернобобові культури 68.35.31 
ЗЕРНОВИЙ 
Зернові культури 68.35.29 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Мутагенез у селекції зернових культур 34.23.19.07 
ЗЕРНООЧИСНИЙ 
Зерноочисні, сортувальні та сушильні машини і установки 55.57.39 
ЗЕРНОСХОВИЩЕ 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
ЗИМОВИЙ 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
ЗІЗ 
Заходи індивідуального захисту (ЗІЗ) 81.93.39.05 
ЗІРКА 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Внутрішня будова та еволюція зірок 41.23.15 
Дослідження зірок і галактик 89.51.17 
Загальні проблеми дослідження зірок 41.23.02 
Звичайні зірки 41.23.27 
Зірки 41.23 
Зірки за класом світності та спектральним типом 41.23.31 
Змінні зірки 41.23.33 
Подвійні і кратні зірки 41.23.41 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
Стаціонарні зірки 41.23.25 
Фізичні перемінні зірки 41.23.29 
ЗІСТАВЛЕННЯ 
Міжнародні статистичні зіставлення 83.35.29 
ЗІСТАВНИЙ 
Зіставний метод 16.21.21.17 
ЗІТКНЕННЯ 
Зіткнення атомів і молекул з частинками 29.29.31 
Пристрої для здійснення зіткнення релятивістських пучків заряджених частинок 47.31.37 
ЗЙОМКА 
Загусання геодезичної основи. Топографічна зйомка суші 36.29.05 
Магнітні зйомки, карти, спостереження 37.15.13 
Методи геологічної зйомки 38.21.03 
Наземна фотограмметрична зйомка 36.29.23 
Топографічна зйомка акваторій 36.29.11 
ЗЛЕДЕНІННЯ 
Сучасне зледеніння 37.29.35 
ЗЛИВОК 
Виробництво зливків 53.37.13.23 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
ЗЛИТТЯ 
Культивування і злиття протопластів 62.33.29.13 
ЗЛОЧИН 
Військові кримінальні злочини. Військове судочинство 10.77.05.05 
Учення про злочин. Види протиправних дій 10.77.21 
Злочини проти власності 10.77.21.15 
Злочини проти громадських основ, моралі, сім'ї 10.77.21.11 
Злочини проти життя і честі 10.77.21.13 
Злочини проти основних свобод, прав людини 10.77.21.05 
Карні злочини в цілому 10.77.03.11 
Криміналістична тактика (тактика розслідування злочинів) 10.85.45 
Криміналістична техніка (техніка розслідування злочину) 10.85.41 
Методика розслідування окремих видів злочинів 10.85.51 
Окремі види злочинів 10.77.51 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
Причини і умови, що породжують злочини. Вплив зовнішнього оточення 10.81.35 
Протиправні дії стосовно держави. Політичні злочини в цілому 10.77.21.03 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
ЗЛОЧИНЕЦЬ 
Види злочинців, правопорушників. Особистість злочинця 10.81.51 
ЗЛОЧИННІСТЬ 
Види злочинності 10.81.45 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Прогнозування злочинності 10.81.61 
Соціологія злочинності (кримінальна соціологія) 10.81.15 
Стан злочинності 10.81.31 
Судова статистика. Статистика злочинності та адміністративних правопорушень 83.33.69 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
ЗЛОЯКІСНИЙ 
Злоякісні пухлини 76.29.49.07 
ЗМАГАННЯ 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
Методика проведення фізкультурних свят і спортивних змагань 77.31.03 
Національні (державні) змагання 77.31.17 
Регіональні міжнародні змагання (першість континентів, міжнародні змагання) 77.31.15 
Спортивні змагання 77.31 
Статус. Правила змагань 77.31.05 
Танцювальні змагання, фестивалі, чемпіонати, конкурси 18.49.01.11 
ЗМАЩЕННЯ 
Змащення 55.49.09.39 
Змащення і мастильні пристрої 55.03.11.19 
Змащування ДВЗ. Мастила і мастильні матеріали 55.42.27.45 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Системи змащування авіаційних двигунів 55.42.47.33 
Тертя і змащування в процесі прокатування 53.43.03.11 
Тертя, зношуваність, змащення 55.03.11 
ЗМЕНШЕННЯ 
Зменшення викидів забруднювальних речовин 87.15.07.27 
Зменшення нафтового забруднення 87.15.07.33 
ЗМИВАННЯ 
Нейтралізація. Змивання 81.33.33.19 
ЗМІНА 
Віддалені наслідки впливу на здоров'я населення антропогенних змін довкілля 87.25.35 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Дисциплінарна структура науки та її зміна 12.41.21.11 
Діагенез і наступні зміни 52.13.41.11 
Діагенез і подальші зміни 38.15.23 
Зміна житла 75.35.17 
Зміна форми держави 11.15.01.55 
Клімати минулого. Зміна клімату 37.23.29 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
Соціальні процеси і зміни. Соціальний розвиток 04.21.51 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ЗМІННИЙ 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
Електропривід змінного струму 45.41.31 
Змінні зірки 41.23.33 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Машини змінного струму 45.29.31 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
Теорія функцій дійсної змінної 27.25 
Теорія функцій комплексних змінних 27.27 
Функції багатьох комплексних змінних 27.27.19 
Функції одної комплексної змінної 27.27.15 
ЗМІСТ 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Зміст і методика викладання літературознавства 17.01.45.07 
Зміст і психофізіологічна структура діяльності 81.95.53.07 
Зміст і форма в музиці 18.41.07.15 
Структура та зміст зовнішньоторговельних угод 72.27.15 
Художній твір. Зміст і форма в мистецтві 18.07.49 
ЗМІЦНЕННЯ 
Наплавлення. Наварювання. Зміцнення поверхні 81.35.27.05 
Реагенти для підвищення якості і зміцнення фарбуваня 61.39.09 
Теорія зміцнення 53.49.09.11 
ЗМІЦНЮВАЛЬНИЙ 
Інші види термічного та зміцнювального оброблення 55.21.99 
Термічне і зміцнювальне оброблення 55.21 
Технологічне підготування термічного та зміцнювального оброблення 55.13.15.19 
ЗМІШАНИЙ 
Взаємодія різних видів транспорту. Змішані перевезення 73.47 
Організація змішаних перевезень 73.47.49 
Очищення і утилізація змішаних стічних вод 70.25.12 
Складні і змішані добрива 61.33.35 
ЗМІШУВАНІСТЬ 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
ЗМІШУВАННЯ 
Машини і для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Теплота змішування 53.03.03.21 
Устаткування для подрібнення, класифікації та змішування 55.39.31.29 
ЗМОЧУВАЛЬНИЙ 
Змочувальні речовини, піноутворювачі і емульгатори 61.71.29.21 
ЗМОЧУВАННЯ 
Змочування 53.03.05.19 
ЗНАК 
Плакати. Вивіски. Знаки 60.29.29.21 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Специфіка мовного знака 16.21.05.11 
Спортивні знаки і нагороди 77.03.21 
Структура знака 16.21.05.05 
Типологія знаків 16.21.05.03 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Товарні знаки. Товарні марки 72.75.53 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
ЗНАКОВИЙ 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Знакова природа мови 16.21.05 
Семіотика (теорія знакових систем) 28.29.69 
ЗНАННЯ 
Автоматизовані системи контролю знань 14.01.85.05 
Інженерія знань. Подання знань 28.23.13 
Інтелектуальні бази знань 28.23.39 
Інформаційні системи з базами знань 20.23.25 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Мови для подання знань 28.23.11 
Моделі виникнення знань 28.29.67.05 
Моделі переносу знань 28.29.67.09 
Моделі придбання знань 28.29.67.07 
Пропаганда і популяризація демографічних знань 05.01.39 
Пропаганда і популяризація економічних знань 06.01.39 
Пропаганда і популяризація знань 58.01.39 
Пропаганда і популяризація знань із фізики 29.01.39 
Пропаганда і популяризація знань сільського господарства 68.01.39 
Пропаганда і популяризація історичних знань 03.01.39 
Пропаганда і популяризація медичних знань 76.01.39 
Пропаганда і популяризація науки (знань) 23.01.39 
Пропаганда і популяризація соціологічних знань 04.01.39 
Пропаганда і популяризація філософських знань 02.01.39 
Пропаганда і поширення екологічних знань 87.01.39 
Пропаганда правових знань 10.01.39 
Роль окремих галузей знання в розв'язанні проблем довкілля і використання природних ресурсів 87.03.07 
Стратифікація знань предметної галузі 28.29.67.15 
Структурування полів знань предметних галузей 28.29.67.11 
Філософські і методологічні проблеми науки і наукового знання в цілому 02.31.21 
ЗНАРЯДДЯ 
Ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31 
Інші ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31.99 
Інші машини, знаряддя іустаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Машини і знаряддя для догляду за рослинами 55.57.35 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
Меліоративні та дренажні машини, знаряддя і устаткування 55.57.40.29 
Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь 81.83.19.19 
Способи і знаряддя лову 69.31.13 
Техніка і знаряддя лову 55.63.47.31 
ЗНАХАРСТВО 
Знахарство 76.35.49.19 
ЗНЕБОЛЮВАННЯ 
Місцеве знеболювання 76.29.44.05 
ЗНЕВОДНЕННЯ 
Зневоднення і сушіння. Пиловловлення. Водно-шламове господарство 52.45.25 
ЗНЕВОДНЮВАННЯ 
Зневоднювання концентратів 53.37.15.25 
Устаткування для сортування, класифікування і зневоднювання 55.33.41.33 
ЗНЕСОЛЕННЯ 
Знесолення води електродіалізом 61.13.25.35 
ЗНЕШКОДЖЕННЯ 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Утилізація і знешкодження відходів 53.37.13.29 
ЗНИЖЕННЯ 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Зниження і посадка (приземлення) 55.49.05.45 
Зниження рівня забрудненості 87.15.07.23 
Зниження рівня шуму 87.15.07.31 
Зниження токсичних викидів ДВЗ 55.42.27.47 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
Пристрої для зниження вібрації і рівня шуму 55.42.27.37 
ЗНІМАННЯ 
Апаратура для знімання. Камери. Фотозбільшувачі 60.33.19.07 
ЗНІМОК 
Топографічне дешифрування знімків 36.29.31 
Фотограмметричне оброблення знімків 36.29.27 
ЗНОС 
Знос і тертя 53.49.09.21 
ЗНОСОСТІЙКИЙ 
Зносостійкий чавун 55.09.31.21 
ЗНОШЕНИЙ 
Використання подрібнених зношених покришок 81.91.51.17 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
ЗНОШУВАНІСТЬ 
Зношуваність і стійкість різального інструмента 55.19.03.25 
Зношуваність, стійкість і процеси виправлення абразивного інструмента 55.19.05.23 
Корозія і зношуваність 55.49.09.43 
Методи і устаткування для випробування на тертя і зношуваність 55.03.11.05 
Тертя і зношуваність ДВЗ 55.42.03.47 
Тертя і зношуваність деталей машин 55.03.11.17 
Тертя і зношуваність машинобудівних матеріалів 55.03.11.15 
Тертя, зношуваність, змащення 55.03.11 
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 
Господарські зобов'язання. Господарський договір 10.23.35 
ЗОБОВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ 
Зобов'язувальне право 10.89.27 
ЗОБРАЖЕННЯ 
Види графічних зображень 83.03.09.05 
Голографічне оброблення зображень і сигналів 47.37.35 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Проекція зображень. Проектори та екрани 60.33.15.05 
Розпізнавання образів. Оброблення зображень 28.23.15 
Системи передавання рухомих зображень 49.40 
Статистичні графічні зображення 83.03.09 
Техніка кодування і передавання зображення 49.40.37 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
ЗОВНІШНІЙ 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Види зовнішньої торгівлі 72.13 
Внутрішньодержавні органи зовнішніх відносин 10.87.33 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
Державна монополія зовнішньої торгівлі 72.15.37 
Договір перевезення щодо зовнішньої торгівлі 72.23.21 
Загальні питання щодо зовнішньої торгівлі 72.01 
Закордонні органи зовнішніх відносин 10.87.35 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Зв'язок зовнішньої торгівлі з виробництвом 72.17 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Зовнішнє право Римсько-католицької церкви 10.27.75.05 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Зовнішні економічні зв'язки 87.01.75.49 
Зовнішня політика і дипломатія 10.87.31 
Зовнішня торгівля 23.04.42 
Історія зовнішньої торгівлі. Персоналія 72.01.09 
Квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі 72.15.46 
Кредитування зовнішньої торгівлі 72.75.37 
Методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30 
Моделі зовнішньої торгівлі 72.01.02 
Монополії в зовнішній торгівлі 72.29.07 
Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.43.05 
Облік і звітність у зовнішній торгівлі 72.75.35 
Органи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.07 
Організація і управління зовнішньої торгівлі 72.75 
Планування і прогнозування зовнішньої торгівлі 72.75.29 
Політика цін у зовнішній торгівлі 72.15.49 
Положення, що стосуються зовнішньої торгівлі та валюти 10.23.31.17 
Постанови в галузі зовнішньої торгівлі 72.01.01 
Правове регулювання зовнішньої торгівлі 72.01.80 
Причини і умови, що породжують злочини. Вплив зовнішнього оточення 10.81.35 
Регіональна структура зовнішньої торгівлі 72.19.91 
Рентабельність і ефективність зовнішньої торгівлі 72.75.31 
Приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.05 
Стандартизація і уніфікація документів стосовно зовнішньої торгівлі 72.01.37 
Стимулювання зовнішньої торгівлі 72.75.49 
Структура зовнішньої торгівлі 72.19 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія 11.25 
Товарна структура зовнішньої торгівлі 72.19.31 
Торговий баланс у зовнішній торгівлі 72.19.35 
Транспортні тарифи в зовнішній торгівлі 72.23.17 
Фінансуваня зовнішньої торгівлі 72.15.44 
Форми зовнішньої торгівлі 72.13.73 
Цитоекологія. Реакція клітини на зовнішні впливи 34.19.23 
ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ 
Зовнішньоекономічний лібералізм 72.15.45 
Статистика зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародної торгівлі 83.35.31 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 72.15.64 
ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНИЙ 
Зовнішньополітичне радіомовлення 19.65.35 
Зовнішньополітичні аспекти глобальних проблем 11.25.19 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ 
Автомобільні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.35 
Документи на зовнішньоторговельні перевезення 72.23.93 
Залізничні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.33 
Зберігання товарів у зовнішньоторговельних перевезеннях 72.23.91 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
Зовнішньоторговельна квота 72.19.39 
Зовнішньоторговельна політика 72.15 
Зовнішньоторговельна реклама 72.75.55 
Зовнішньоторговельне посередництво 72.13.47 
Зовнішньоторговельне співробітництво 72.15.29 
Зовнішньоторговельне страхування 72.75.41 
Зовнішньоторговельний обіг. Сальдо торговельного балансу 72.19.37 
Зовнішньоторговельні договори, угоди і протоколи 72.15.43 
Зовнішньоторговельні міжнародні агентства 72.29.05 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Зовнішньоторговельні перевезення 72.23 
Контейнерні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.29 
Моделі зовнішньоторговельної політики 72.01.03 
Морські зовнішньоторговельні перевезення 72.23.31 
Організації для зовнішньоторговельних розрахунків 72.75.21 
Показники зовнішньоторговельної діяльності 72.19.33 
Промисловість, окремі види промисловості з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.29 
Розрахунки щодо зовнішньоторговельних операцій 72.21 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
Стандартизація умов зовнішньоторговельних угод 72.27.07 
Структура та зміст зовнішньоторговельних угод 72.27.15 
Транзитні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.15 
Умови зовнішньоторговельних перевезень 72.23.19 
Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.29 
Форми розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.31 
ЗОДІАКАЛЬНИЙ 
Метеори. Зодіакальне світло. Міжпланетне середовище 41.19.33 
ЗОЛА 
Використання золи і шлаків, відходів каменедроблення 81.91.09.23 
ЗОЛО-ШЛАКОВИДАЛЕННЯ 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
ЗОЛОТИЙ 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
ЗОЛОТО 
Виробництво золота 53.37.91.29 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
ЗОЛОТО-СРІБНИЙ 
Валютні зони 72.29.19 
Вплив на привибійну зону свердловин 52.47.25.09 
Динамічні процеси в конвективній зоні та атмосфері Сонця 89.51.31.05 
Зона плавлення 53.03.17.33 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
ЗОНДУВАННЯ 
Дистанційне зондування 47.49.27 
Радіотехнічні системи зондування, локації та навігації 47.49 
ЗООГЕОГРАФІЯ 
Зоогеографія 34.33.37 
ЗООГІГІЄНА 
Зоогігієна 68.41.29 
ЗООЛОГІЯ 
Загальна зоологія 34.33.02 
Зоологія 34.33 
Зоологія безхребетних 34.33.15 
Зоологія наземних хребетних 34.33.27 
Зоологія та економіка. Прикладна зоологія 34.33.35 
ЗООПАРАЗИТОЛОГІЯ 
Зоопаразитологія 34.33.23 
ЗООПСИХОЛОГІЯ 
Зоопсихологія, етологія і порівняльна психологія 15.31.21 
ЗООЦИД 
Зооциди 61.49.29 
ЗОРОВИЙ 
Хвороби зорового нерва 76.29.56.41 
ЗОРЯНИЙ 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Загальні проблеми дослідження зоряних систем 41.27.02 
Зоряні асоціації 41.23.37 
Зоряні системи 41.27 
Зоряні скупчення й асоціації 41.27.19 
Зоряні скучення 41.23.35 
Кінематика і динаміка зоряних систем 41.27.15 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
ЗРАЗОК 
Атестація метрологічних характеристик стандартних зразків 90.29.25.11 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81.09 
Державна служба стандартних зразків 90.21.33 
Дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.07 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
Застосування стандартних зразків 90.29.27 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Промислові зразки 85.31.35 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Створення стандартних зразків 90.29.25 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
ЗРІВНОВАЖУВАННЯ 
Способи і механізми зрівноважування ДВЗ 55.42.27.31 
ЗРОСТАННЯ 
Економічний розвиток. Економічне зростання 06.52.13 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
ЗРОШЕННЯ 
Види зрошення 70.21.31 
Джерела води для зрошення 70.21.09 
Зрошення сільськогосподарських земель 68.31.21 
ЗРОШУВАЛЬНИЙ 
Боротьба з втратами води в зрошувальних системах 70.21.37 
Боротьба із заболочуванням і засоленням зрошуваних земель 70.21.39 
Зрошувальні системи 70.21 
Зрошувальні системи та їхні елементи 70.21.15 
Освоєння зрошуваних земель 70.21.41 
Ремонт зрошувальних систем 70.21.45 
Якість води для зрошення 70.27.16 
ЗРОШУВАННЯ 
Комплексне використання водних ресурсів. Вплив зрошування і осушування надовкілля 70.94 
ЗРУШЕННЯ 
Параметри процесу зрушення 52.13.04.15 
ЗСІДАННЯ 
Молекулярна біологія зсідання крові 34.15.47 
Розлад зсідання крові 76.29.33.19 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
ЗСУВ 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
Споруди для боротьби із зсувами і селевими потоками 70.17.48 
Типи спостережувальних станцій за зсувами земної кори 52.13.04.11 
ЗУБ 
Засоби догляду за порожниною рота та зубами 61.47.35.07 
Накатування різьблення, шліців і зубів 55.16.18 
ЗУБООБРОБЛЮВАЛЬНИЙ 
Зубооброблювальні верстати 55.29.33.47 
ЗУБОРІЗНИЙ 
Зуборізний інструмент 55.31.29.39 
ЗУБЧАСТИЙ 
Зубчасті передачі 55.03.45.17 
ЗУПИНКА 
Зупинка серця 76.29.30.29 
ЗУСТРІЧНИЙ 
Зустрічна торгівля 72.13.73.05 
ЗЧІПНИЙ 
Муфти зчіпні, керовані 55.03.35.17 
Муфти зчіпні, самодіючі 55.03.35.19 
ІГРА 
Диференціальні ігри 27.37.19 
Змагальне проектування. Використання теорії ігор 28.29.63.23 
Оздоровча активність у різні ігрові періоди 77.03.55 
Олімпійські ігри. Олімпійський рух 77.31.13 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Параолімпійські ігри 77.03.45 
Проблеми ігрових видів спорту 77.03.33 
Рухомі ігри 77.29.36 
Теорія ігор та її застосування в кібернетичних системах 28.29.05 
ІГРАШКА 
Асортимент іграшок 80.35.71 
Виробництво іграшок 80.35 
Дерев'яні іграшки та іграшки з деревиннотирсових мас 80.35.31 
Іграшки з полімерних матеріалів 80.35.33 
Інші іграшки 80.35.99 
Історія, етнографія і психологія іграшок. Національні іграшки 80.35.01.09 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
Матеріали для виробництва іграшок 80.35.09 
М'які іграшки 80.35.35 
Металеві іграшки 80.35.29 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
ІГРИСТИЙ 
Виробництво шампанського та ігристих вин 65.49.35 
ІДЕАЛЬНИЙ 
Ідеальна нестислива рідина 30.17.15 
ІДЕЙНО-ВИХОВНИЙ 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення кіномистецтва 18.67.10 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
ІДЕНТИФІКАЦІЯ 
Ідентифікація систем 28.19.31 
Ідентифікація. Реєстрація. Дактилоскопія. Трасологія 10.85.31.03 
Клонування, картування, ідентифікація і синтез генів 62.37.99.07 
ІДЕОЛОГІЧНИЙ 
Ідеологічна боротьба на міжнародній арені 11.25.25 
ІДЕОЛОГІЯ 
Культура й ідеологія 13.11.22 
Література та ідеологія. Роль світогляду в літературній творчості 17.07.03 
Наука, політика та ідеологія 12.21.31 
Суспільні науки та ідеологія 00.08 
ІЗОЛЯТ 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
ІЗОЛЯТОР 
Арматура для електричних ізоляторів 45.49.49 
Встановлювальні ізолятори 45.49.35 
Електричні ізолятори 45.49 
Електричні ізолятори інших типів 45.49.99 
Лінійні ізолятори 45.49.33 
Опорні ізолятори 45.49.31 
Прохідні ізолятори 45.49.29 
ІЗОЛЯЦІЙНИЙ 
Ізоляційні і покрівельні роботи 67.13.39 
Ізоляційні матеріали 67.09.57 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
ІЗОСТАЗІЯ 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
ІЗОТОП 
Виділення, розділення, збагачення і очищення ізотопів 58.29.15 
Виробництво радіоактивних ізотопів у ядерних реакторах 58.29.19 
Геохімія ізотопів 38.33.21 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань 58.31 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань у промисловості 58.31.37 
Одержання ізотопів 58.29 
Одержання трансуранових ізотопів 58.29.21 
Хімія ізотопів 31.15.23.05 
ІКРА 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
ІЛЮСТРАТИВНИЙ 
Ілюстративний матеріал 85.35.03.15 
ІМІТАТОР 
Тренажери. Імітатори 55.49.43.33 
ІМІТАЦІЯ 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
ІММОБІЛІЗОВАНИЙ 
Іммобілізовані біологічні системи 34.15.19 
Іммобілізовані клітини 62.39.29.07 
Іммобілізовані клітинні елементи 62.39.29.11 
Іммобілізовані ферменти 62.39.29.05 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
ІМПЛАНТАЦІЯ 
Медична трансплантологія та імплантація 76.29.46 
ІМПОРТ 
Імпорт. Принцип найбільшого сприяння 72.15.31 
Імпортна політика 72.15.53 
ІМПОРТОВАНИЙ 
Транзит. Реекспорт імпортованих товарів 72.15.60 
ІМПРЕСІОНІЗМ 
Мистецтво початку ХХ ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
ІМПРОВІЗАЦІЯ 
Традиції і імпровізація у фольклорі. Типи творів і виконавців фольклору 17.71.07.11 
ІМПУЛЬСНИЙ 
Електротехнічне устаткування імпульсних джерел енергії 45.53.34 
Електроустаткування зварювання імпульсним магнітним полем 45.45.39 
Імпульсні способи оброблення 55.16.20 
Імпульсні схеми 47.41.37 
Інерційні, імпульсні та інші передачі 55.03.45.27 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
Системи ураження на принципах електромагнітного імпульсу 78.25.23.19 
Теорія і дослідження імпульсних способів оброблення 55.16.20.03 
Технологія імпульсних способів оброблення 55.16.20.13 
Устаткування для імпульсних способів оброблення 55.16.20.29 
ІМУНІТЕТ 
Імунітет рослин до шкідників, хвороб і рослин-паразитів 68.37.07 
Медіатори імунітету 34.43.37 
Механізми трансплантаційного імунітету 34.43.31 
Неспецифічні фактори імунітету 34.43.23 
Противірусний імунітет 34.25.23 
ІМУНОБІОЛОГІЯ 
Імунобіологія вагітності 34.43.43 
ІМУНОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Імунобіотехнологічні методи аналізу 62.41 
ІМУНОГЕНЕТИКА 
Імуногенетика 34.23.31 
ІМУНОДЕФІЦИТНИЙ 
Імунодефіцитні стани 34.43.41 
ІМУНОКОМПЕТЕНТНИЙ 
Імунокомпетентні клітини і органи 34.43.29 
ІМУНОЛОГІЧНИЙ 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
Несумісність імунологічна 76.29.46.05 
ІМУНОЛОГІЯ 
Ветеринарна імунологія 68.41.63 
Імунологія 34.43 
Імунологія колагенозів 34.43.57 
Інфекційна імунологія. 34.43.59 
Медична імунологія 76.03.55 
Методи і апаратура в імунології 34.43.05 
Молекулярна імунологія 34.15.33 
Порівняльна імунологія 34.43.15 
ІМУНОТЕРАПІЯ 
Імунотерапія 76.29.15.05 
ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ 
Імуноферментний аналіз 62.41.31 
ІН'ЄКЦІЯ 
Шприци та голки для ін'єкцій 76.13.29.19 
ІНВАЗІЙНИЙ 
Інвазійні хвороби тварин. Ветеринарна паразитологія 68.41.55 
ІНВАЛІД 
Охорона праці інвалідів 86.37.07 
Спорт для інвалідів 77.03.43 
ІНВЕНТАР 
Виробництво дерев'яного спортивного інвентарю 66.43.33 
Лісогосподарський інвентар 68.85.85.05 
Оснащення, пристосування та інвентар для будівельних робіт 67.17.33 
Спортивний інвентар 80.37.29 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
Устаткування для ремонту сільськогосподарського інвентаря та інше устаткування 55.57.99.33 
Устаткування та інвентар для механізації робіт на присадибних ділянках 55.57.99.37 
ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ 
Екологічна інвентаризація 87.01.75.37 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
ІНВЕСТИЦІЙНИЙ 
Джерела інвестування економіки 82.15.07 
Інвестиційна і будівельна діяльність в Україні 67.01.73.05 
Інвестиційна, інноваційна діяльність у воєнній сфері 78.75.05 
Інвестування нововведення 06.54.31.13 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
ІНВЕСТИЦІЯ 
Інвестиції в галузі охорони довкілля 87.01.75.23 
Інвестиції в перебудову економіки рибного господарства 69.01.75.05 
ІНГАЛЯТОР 
Інгалятор аерозолів 76.13.19.17 
ІНГІБІТОР 
Інгібітори корозії 81.33.29 
ІНГРЕДІЄНТ 
Харчові інгредієнти та добавки 71.33.27 
ІНДЕКС 
Статистичні індекси 83.03.41 
ІНДЕКСУВАННЯ 
Предметизація та індексування 20.19.17 
ІНДИВІДУАЛЬНИЙ 
Арматурні роботи в індивідуальному будівництві 67.13.31.07 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Заходи індивідуального захисту (ЗІЗ) 81.93.39.05 
Індивідуальна етика 02.51.25.03 
Індивідуальна культура 13.11.28.21 
Індивідуальне будівництво 67.29.07 
Індивідуальне металеве кріплення 55.33.33.41 
Індивідуальне озброєння і спорядження 78.25.05 
Індивідуальне покриття 61.65.39.19 
Індивідуальні засоби захисту 86.23.15 
Методика і техніка індивідуальної дослідної роботи 12.51.51 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Пристрої відображення інформації індивідуального користування 47.63.31 
Проблема індивідуального стилю в теорії художнього перекладу 17.07.61.11 
Ремонт житла на індивідуальнізамовлення 75.33.51 
Ремонт і виготовлення меблів на індивідуальнізамовлення 75.33.53 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
ІНДИКАТОР 
Індикаторні прилади 47.63.35 
Індикаторні пристрої, шкали і відлікові пристрої 59.71.31 
Телевізійні індикатори та приймачі 47.51.33 
ІНДОЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
Індоєвропейські мови 16.41.21 
ІНДУЇЗМ 
Індуїзм 21.15.31 
ІНДУКТИВНИЙ 
Індуктивні елементи 47.59.31 
ІНДУКЦІЙНИЙ 
Електропечі та установки індукційного нагрівання 45.43.35 
Індукційне контактне зварювання опором (індукційне зварювання) 81.35.17.11 
Індукційне сушіння 66.29.17.19 
ІНЕРТНИЙ 
Відходи інертних речовин і сполук 87.53.13.23 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
ІНЕРЦІЙНИЙ 
Інерційне утримання плазми 29.27.31 
Інерційні, імпульсні та інші передачі 55.03.45.27 
ІНЖЕНЕРІЯ 
Білкова інженерія 62.99.31 
Вакцини, отримані методом генетичної інженерії 62.37.35 
Генетична (генна) інженерія 34.15.27 
Гормони, отримані методом генетичної інженерії 62.37.39 
Загальна типологія інженерних комунікацій 67.53.03 
Засоби інженерної розвідки 78.25.11.11 
Застосування генетичної інженерії для розв'язання проблеми біодеградації 62.37.33 
Зв'язок інженерної ензимології з іншими дисциплінами 62.39.02.11 
Інженерія знань. Подання знань 28.23.13 
Інженерна геодезія. Інженерно-геодезичні дослідження в будівництві 67.21.15 
Інженерна геологія 38.63 
Інженерна геологія природних процесів 38.63.17 
Інженерна геологія процесів, спричинених будівництвом 38.63.51 
Інженерна геофізика 37.37 
Інженерна гідрологія. Інженерно-гідрологічні дослідження в будівництві 67.21.23 
Інженерна графіка. Машинна графіка 81.14.11 
Інженерна ензимологія Виділення і очищення ферментів 62.39 
Інженерна психологія 15.81.31 
Інженерна сейсмологія. Інженерно-сейсмологічні дослідження в будівництві 67.21.21 
Інженерне забезпечення об'єктів будівництва 67.53 
Інженерне мерзлотознавство 38.65.19 
Інженерні боєприпаси.Міни 78.25.11.07 
Інженерні війська 78.27.07.21 
Інженерні дослідження в будівництві 67.21 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
Інші проблеми генетичної інженерії 62.37.99 
Клітинна інженерія 62.33 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Прикладна генетична (генна) інженерія 62.37 
Прикладні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.07 
Роботи щодо санітарно-технічного і інженерного обладнання будинків 67.13.47 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
Традиційні продукти, отримані методом генетичної інженерії 62.37.43 
Ферменти, які використовуються в генетичній інженерії 62.37.99.23 
Фундаментальні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.05 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОДЕЗИЧНИЙ 
Інженерна геодезія. Інженерно-геодезичні дослідження в будівництві 67.21.15 
ІНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГІЧНИЙ 
Інженерно-геологічні дослідження в будівництві 67.21.17 
Методика інженерно-геологічних досліджень 38.63.53 
ІНЖЕНЕРНО-ГІДРОЛОГІЧНИЙ 
Інженерна гідрологія. Інженерно-гідрологічні дослідження в будівництві 67.21.23 
ІНЖЕНЕРНО-СЕЙСМОЛОГІЧНИЙ 
Інженерна сейсмологія. Інженерно-сейсмологічні дослідження в будівництві 67.21.21 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕОРЕТИЧНИЙ 
Інженерно-теоретичні основи будівництва 67.03 
ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Інженерно-технічні кадри 53.01.79.11 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
ІНЖИНІРИНГ 
Інжиніринг 85.33.05.21 
ІНКОТЕРМС 
Інкотермс 72.27.23 
ІНКРУСТАЦІЯ 
Мозаїка й інкрустація 80.33.31.15 
ІННОВАЦІЯ 
Загальні питання. Інноваційний цикл і його етапи 06.54.31.01 
Інвестиційна, інноваційна діяльність у воєнній сфері 78.75.05 
Інновації в освіті 14.01.76 
Інновації технологічного навчання в культурно-просвітній роботі 13.21.11.13 
Управління нововведеннями (інноваційний менеджмент) 06.54.31.03 
ІНОЗЕМНИЙ 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Патентування в іноземних державах 85.33.07.13 
Патентування винаходу в іноземних державах 85.31.31.27 
ІНСЕКТИЦИД 
Інсектициди, акарициди і нематоциди 61.49.31 
ІНСЕКТИЦИДНИЙ 
Лікарські, вітаміновмісні та інсектицидні рослини 68.35.43 
ІНСТАНЦІЯ 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
ІНСТИТУТ 
Військові академії, університети, інститути 78.01.45.03 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Сфери соціального життя. Соціальні явища та інститути 02.41.41 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ 
Інструктивно-методичні матеріали 76.01.01.07 
ІНСТРУМЕНТ 
Абразивний інструмент 55.31.35 
Астрометричні інструменти. Прилади для вимірювання часу 41.51.23 
Бурильний інструмент 52.47.15.07 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструмента 55.29.39.49 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструменту 66.29.29.33 
Ветеринарне устаткування та інструменти 68.41.15 
Вимірювальний і випробувальний інструмент для деревооброблення 55.31.39.39 
Виробництво музичних інструментів 80.29 
Геодезичні інструменти та прилади 36.23.39 
Готовальні, набори креслярських інструментів 59.73.33.57 
Деревообробний інструмент 55.31.39 
Дереворізальний інструмент 66.29.37 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Духові музичні інструменти 80.29.37 
Електромузичні інструменти 80.29.41 
Загальна технологія виробництва музичних інструментів 80.29.13 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Застосування і експлуатація бурового інструмента та устаткування 52.47.15.05 
Зварювання нагрітим інструментом способом прямого нагрівання 81.35.35.05 
Зношуваність і стійкість різального інструмента 55.19.03.25 
Зношуваність, стійкість і процеси виправлення абразивного інструмента 55.19.05.23 
Зуборізний інструмент 55.31.29.39 
Інструмент для свердління, довбання, пазування деревини 55.31.39.33 
Інструмент для термічного, термомеханічного і електрофізичного способів буріння 55.33.37.45 
Інструмент для токарних робіт 66.29.37.19 
Пристрої для підготування дереворізальних інструментів 66.29.37.25 
Інструменти для дослідження Сонця 41.51.25 
Інструменти та обладнання 81.37.13.11 
Інструменти, що застосовуються для перев'язок, тампонування 76.13.29.17 
Інші види інструмента 55.31.39.99 
Інші види робочого інструмента гірничих машин 55.33.35.33 
Інші інструменти, прилади і методи 41.51.39 
Кінематика процесів різання абразивним інструментом 55.19.05.13 
Кінематика процесів різання лезовим інструментом 55.19.03.13 
Клавішні музичні інструменти 80.29.29 
Ковальсько-штампувальний інструмент 55.31.31 
Комбінований різальний інструмент 55.31.30 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Контрольно-вимірювальний інструмент для деревообробної промисловості 66.29.37.27 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
Креслярські інструменти та прилади. 59.73.33 
Лезовий інструмент 55.31.29 
Машини та лінії для заточення робочого інструмента 55.33.35.39 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Медичні інструменти 76.13.29 
Механізований і ручний будівельний інструмент 67.17.27 
Мітчики, плашки та інший різьбонарізний інструмент 55.31.29.33 
Набори інструментів 76.13.29.05 
Налагодження устаткування, настроювання інструмента 55.19.13.25 
Національні музичні інструменти 80.29.43 
Оброблюваність матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.29 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
Основи оброблення абразивним інструментом 55.19.05 
Основи оброблення лезовим інструментом 55.19.03 
Полірувальні матеріали та інструмент 66.29.37.23 
Породоруйнівний буровий інструмент 55.39.29.31 
Пристрої для кріплення робочого інструмента 55.33.35.37 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Різальний інструмент очисних і прохідницьких комбайнів 55.33.35.29 
Робочий інструмент гірничих машин 55.33.35 
Свердла, зенкери, розгортки і розточувальні інструменти 55.31.29.31 
Свердлильний та довбальний інструмент 66.29.37.17 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
Слюсарно-монтажний інструмент 55.31.33 
Смичкові музичні інструменти 80.29.35 
Способи оброблення матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.27 
Способи оброблення матеріалів лезовим інструментом 55.19.03.29 
Технологічний інструмент 53.47.39.21 
Ударні і шумові інструменти 80.29.39 
Устаткування для заточування та підготування дереворізальних інструментів 66.29.35.39 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
Шарошковий інструмент очисних і прохідницьких робіт 55.33.35.31 
Шліфувальні матеріали та інструмент 66.29.37.21 
Шліфувальні плити та інструмент для шліфування деревини 55.31.39.35 
Щипкові музичні інструменти 80.29.33 
Язичкові музичні інструменти 80.29.31 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
Вибір інструментальних матеріалів 55.09.03.15 
Вибір конструкційних та інструментальних матеріалів 55.09.03 
Інструментальне виробництво 55.31 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Інструментальні матеріали 55.31.29.09 
Інструментальні методи діагностики 76.29.11.07 
Інструментальні сталі 55.09.29.15 
Окремі виконання інструментальної музики 18.41.51.13 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
ІНТЕГРАЛЬНИЙ 
Диференціальне та інтегральне обчислення 27.23.17 
Інтегральні мікросхеми 47.33.31 
Інтегральні перетворення. Операційне обчислення 27.23.21 
Лінійні інтегральні рівняння 27.33.15 
Нелінійні інтегральні рівняння 27.33.17 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Скінченні різниці. Функціональні та інтегральні рівняння 27.33 
Чисельні методи розв'зування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
ІНТЕГРАТОР 
Планіметри, інтегратори креслярські 59.73.33.43 
ІНТЕГРАЦІЯ 
(Аграрно-промислова інтеграція) -> 0Д.ЕА.0Е 06.75.11 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Економічна інтеграція 06.51.77 
Загальні теми з інтеграції наук 28.29.61.01 
Інтеграційні процеси в освіті 14.01.95 
Інтеграція до ЄС 84.17 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Політична інтеграція 11.25.43 
ІНТЕГРО-ДИФЕРЕНЦІАЛЬНИЙ 
Інтегро-диференціальні рівняння 27.33.19 
ІНТЕЛЕКТ 
Загальні питання штучного інтелекту 28.23.01 
Загальні проблеми штучного інтелекту 28.23.02 
Інтелект 15.21.51.13 
Логіка в штучному інтелекті 28.23.17 
Математичні проблеми штучного інтелекту 27.47.23 
Штучний інтелект 55.30.31.05 
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ 
Апаратна реалізація інтелектуальних систем 28.23.33 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Інтелектуальні бази знань 28.23.39 
Інтелектуальні робототехнічні системи 28.23.27 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Моделі сприйняття інформації в інтелектуальних системах 28.23.24 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Право інтелектуальної власності в договорі 85.33.04.15 
Правова охорона промислової та інтелектуальної власності 06.54.31.17 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
Програмна реалізація інтелектуальних систем 28.23.29 
Промислова, торгова, інтелектуальна власність і право власності 10.27.58 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
ІНТЕНСИВНИЙ 
Реаніматологія та інтенсивна терапія 76.29.45 
ІНТЕР'ЄР 
Архітектура інтер'єра і меблі 67.07.31 
ІНТЕРАКТИВНИЙ 
Дуплексне (інтерактивне) телебачення 19.61.37.11 
Інтерактивна інформаційна технологія навчання 14.01.87.25 
ІНТЕРВАЛ 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
ІНТЕРЕС 
Групи інтересів 11.15.73 
ІНТЕРНАТУРА 
Інтернатура 76.75.33.11 
ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ 
Національне та інтернаціональне в культурі. Взаємодія культур 13.11.44 
ІНТЕРНЕТ 
Ведення бізнесу в Інтернеті. Посередницька діяльність 82.15.21.17 
Інтернет 50.39.21 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо) 71.31.11.19 
ІНТЕРФЕЙСНИЙ 
Інтерфейсне устаткування 50.09.53 
ІНТЕРФЕРЕНЦІЯ 
Інтерференція. Дифракція. Дифракційне розсіювання 29.31.49 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ІНТЕРФЕРОН 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
ІНТРОДУКЦІЯ 
Акліматизація та інтродукція 68.35.07 
Акліматизація та інтродукція об'єктів аквакультури 69.25.25 
ІНТРОСКОПІЧНИЙ 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
ІНТУЇТИЗМ 
Інтуїтизм 17.01.25.13 
ІНТУЇЦІЯ 
Інтуїція 15.21.41.23 
ІНФАРКТ 
Інфаркт міокарду 76.29.30.17 
ІНФЕКЦІЯ 
Артрит інфекційний неспецифічний 76.29.32.17 
Гострі респіраторні вірусні інфекції 76.29.50.49 
Інфекції, викликані рослинами-паразитами 76.03.45.05 
Інфекції, викликані тваринами-паразитами 76.03.45.07 
Інфекційна імунологія. 34.43.59 
Інфекційний мононуклеоз 76.29.50.41 
Інфекційні хвороби 76.29.50 
Інфекційні хвороби тварин. Епізоотологія 68.41.53 
Менінгококова інфекція 76.29.50.37 
Поширення вірусних інфекцій 34.25.38 
Стафілококова інфекція 76.29.47.15 
Хвороби (інфекції) культур клітин 34.19.26 
ІНФІЛЬТРАЦІЯ 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
ІНФЛЯЦІЯ 
Грошовий обіг. Інфляція 06.73.45 
ІНФОРМАТИЗАЦІЯ 
Інформатизація архівної справи 13.71.96.15 
Інформатизація бібліотек 13.31.11.19 
Інформатизація суспільства. Інформаційна політика 20.01.04 
Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування 06.54.51 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо інформатизації 20.01.17 
ІНФОРМАТИКА 
Викладання інформатики 20.01.45 
Військова інформатика 78.19.13.15 
Загальні питання інформатики 20.01 
Інформатика 20 
Історія інформатики та інформаційної діяльності. Персоналія 20.01.09 
Статистика інформатики та обчислювальної техніки 83.31.39 
Теорія і методологія інформатики 20.01.07 
Термінологія інформатики. Довідкова література. Навчальна література 20.01.33 
ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
Архіви, служби перекладу та інші інформаційні органи 20.15.71 
Бібліотека як інформаційний центр 13.31.22.11 
Будинки інформаційних центрів та їхнє устаткування 20.53.33 
Види інформаційного обслуговування 20.51.19 
Гарантування безпеки інформаційної діяльності 20.15.17 
Електронні бібліотеки. Електронні форми інформаційних ресурсів 13.31.11.21 
Ефективність інформаційного обслуговування 20.51.23 
Засоби інформаційної боротьби 78.25.23.13 
Засоби копіювання інформаційних матеріалів 20.53.25 
Засоби мікрофільмування інформаційних матеріалів 20.53.29 
Засоби тиражного розмноження інформаційних матеріалів 20.53.27 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Інтерактивна інформаційна технологія навчання 14.01.87.25 
Інформатизація суспільства. Інформаційна політика 20.01.04 
Інформаційна діяльність 21.01.29; 27.01.29; 28.01.29; 30.01.29; 31.01.29; 34.01.29; 37.01.29; 38.01.29; 39.01.29; 41.01.29; 43.01.29; 44.01.29; 45.01.29; 47.01.29; 49.01.29; 50.01.29; 52.01.29; 53.01.29; 55.01.29; 58.01.29; 59.01.29; 61.01.29; 62.01.29; 64.01.29; 65.01.29; 66.01.29; 67.01.29; 68.01.29; 69.01.29; 70.01.29; 71.01.29; 72.01.29; 73.01.29; 76.01.29; 77.01.29; 78.01.29; 82.01.29; 84.05.29; 86.01.29; 89.01.29 
Інформаційна діяльність в автомобілебудуванні 55.43.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі культури 13.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі літературознавства 17.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі масової комунікації 19.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі мовознавства 16.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі наукознавства 12.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі психології 15.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі соціології 04.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі статистики 83.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі фізики 29.01.29 
Інформаційна діяльність у галузі філософії 02.01.29 
Інформаційна діяльність у демографії 05.01.29 
Інформаційна діяльність в історичних науках 03.01.29 
Інформаційна діяльність у ракетно-космічній техніці 55.49.01.29 
Інформаційна діяльність у суднобудуванні 55.45.01.29 
Інформаційна діяльність у суспільних науках 00.29 
Інформаційна діяльність у сфері економічних наук 06.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері політичних наук 11.01.29 
Інформаційна діяльність у технології машинобудування 55.13.01.29 
Інформаційна діяльність в юридичних науках 10.01.29 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Інформаційна діяльність з котлобудування 55.36.01.29 
Інформаційна діяльність з ливарного виробництва 55.15.01.29 
Інформаційна діяльність з питань мистецтва 18.01.29 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Інформаційна діяльність локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.29 
Інформаційна діяльність у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері геодезії і картографії 36.01.29 
Інформаційна діяльність у метрології 90.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері освіти і педагогіки 14.01.29 
Інформаційна діяльність щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.29 
Інформаційна діяльність, у тому числі довідки та консультації з питань стандартизації 84.01.29 
Інформаційна культура у сфері бібліографії 13.41.01.15 
Інформаційна та консультаційна діяльність 84.08.14.29 
Інформаційне забезпечення наукової діяльності 12.41.55 
Інформаційне обслуговування 20.51 
Інформаційний менеджмент у музеях 13.51.11.13 
Інформаційний пошук 20.23; 20.23.19 
Інформаційні і формалізовані мови 16.31.31 
Інформаційні потреби і запити 20.51.17 
Інформаційні системи 71.01.31 
Інформаційні системи з базами знань 20.23.25 
Інформаційні служби на підприємствах і в установах 20.15.13 
Інформаційні служби, мережі, системи в цілому 20.15.05 
Інформаційні технології в космічних дослідженнях 89.57.47 
Інформаційні технології в логістиці 06.35.23.21 
Інформаційні технології в наукових комунікаціях 12.21.65.03 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Інформаційні технології навчання 14.01.87 
Історія інформатики та інформаційної діяльності. Персоналія 20.01.09 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Комерційні аспекти інформаційних джерел 20.17.19 
Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування 06.54.51 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Нові інформаційні технології 85.29.05.11 
Організація інформаційної діяльності. Бібліотечна справа 20.15 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Теорія інформаційної боротьби 78.19.03.09 
Теорія структур інформаційних мереж 49.03.07 
Технічні засоби забезпечення інформаційних процесів 20.53 
ІНФОРМАЦІЙНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ 
Інформаційно-обчислювальні мережі 55.49.45.35 
ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВИЙ 
Інформаційно-пошукові масиви. Бази даних 20.23.17 
Інформаційно-пошукові мови 20.23.15 
Інформаційно-пошукові системи. Банки даних 20.23.21 
Патентні інформаційно-пошукові системи 85.29.05 
ІНФОРМАЦІЯ 
Автоматизовані системи оброблення геологічної інформації 52.01.29.05 
Алгоритми і програми оброблення геологічної інформації 52.01.29.07 
Аналітико-синтетичне перероблення документальних джерел інформації 20.19 
Бібліографічний опис джерел інформації 20.19.15 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Види джерел інформації 20.17.15 
Використання аерокосмічної інформації 89.57.45 
Волоконно-оптичні системи передавання інформації 90.27.37.35 
Галузеві та відомчі органи інформації 20.15.09 
Документальні джерела інформації 20.17 
Достовірність статистичної інформації 83.03.07 
Економічна інформація 06.35.27 
Економічні та організаційні питання оброблення статистичної інформації 83.77.75 
Засоби автоматизованого оброблення радіолокаційної інформації 78.25.17.21 
Засоби введення інформації 20.53.15 
Засоби видачі інформації 20.53.21 
Засоби відображення інформації 81.95.59.07 
Засоби зберігання інформації 20.53.17 
Засоби зберігання секретності інформації 20.53.37 
Засоби кліптографічного захисту інформації 20.51.35 
Засоби масової інформації 23.04.73 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
Засоби масової інформації в окремих країнах 19.45.91 
Засоби оброблення і пошуку інформації 20.53.19 
Засоби передавання інформації 20.53.23 
Захист від несанкціонованого доступу. Фізичний захист інформації 50.37.23 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Інформація про центри щодо вивчення проблем управління 82.01.76 
Історичний розвиток засобів масової інформації 19.45.09 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Користувачі інформації 20.51.15 
Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації 19 
Методи відбирання соціологічної інформації 04.15.31 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи оброблення та аналізу соціологічної інформації 04.15.41 
Методи одержання біомедичної інформації 34.57.23 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне співробітництво в галузі інформації 12.81.65 
Моделі сприйняття інформації в інтелектуальних системах 28.23.24 
Музична інформація 18.41.01.15 
Надійність мереж зв'язку і захист інформації 49.33.35 
Наднаціональні та міжнародні органи інформації 20.15.06 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Національні органи інформації 20.15.07 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Патентна інформація і документація 85.29.07.23 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Пристрої відображення інформації індивідуального користування 47.63.31 
Проблема роззброєння. Інформація як глобальна проблема 11.25.35 
Програмне забезпечення оброблення статистичної інформації 83.77.31 
Регіональні, локальні органи інформації 20.15.11 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
Системи і пристрої відображення інформації 47.63 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
Системи оброблення статистичної інформації 83.77.23 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Соціологія інформації і комунікації 04.51.54 
Статистика засобів масової інформації 83.33.55 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія економічної інформації і прийняття економічних рішень 06.35.21.05 
Теорія інформації 28.21 
Теорія інформації: математичні аспекти 27.47.17 
Теорія передавання інформації каналами зв'язку 49.03.03 
Технічні засоби оброблення статистичної інформації 83.77.29 
ІНФРААКУСТИЧНИЙ 
Інфраакустична зброя 78.25.23.11 
ІНФРАЗВУК 
Методи захисту від несприятливого впливу ультразвуку та інфразвуку 86.33.15 
ІНФРАЗВУКОВИЙ 
Електроакустика, ультразвукова та інфразвукова техніка 47.55 
Ультразвукова та інфразвукова техніка. Гідроакустична апаратура 47.55.31 
ІНФРАСТРУКТУРА 
Інфраструктура товарних ринків 82.15.21.21 
ІНФРАЧЕРВОНИЙ 
Інфрачервона техніка 47.57 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
ІНФРАЧЕРВОНОГО 
Електропечі та установки інфрачервоного нагрівання 45.43.43 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
ІНФРАЧЕРВОНОМУ 
Пристрої сигналізації в інфрачервоному діапазоні 47.57.31 
ІНФУЗІЙНИЙ 
Інфузійна терапія 76.29.45.21 
Реанімація та інфузійна терапія новонароджених 76.29.45.23 
ІОН 
Біомедичне застосування джерел іонізуючого випромінювання 34.49.27 
Дозиметрія іонізуючого випромінювання у біології та медицині 34.49.29 
Іонізатори, озонатори 55.55.43.43 
Оптика атомів та іонів 29.31.17 
ІОНОСФЕРА 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Іоносфера 37.15.29 
Поширення радіохвиль в іоносфері 47.43.15 
ІРИГАЦІЯ 
Інші машини, знаряддя іустаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Іригаційне устаткування і дощувальні установки 55.57.40.31 
Правові аспекти іригації та меліорації 10.59.61 
ІСКРОВИЙ 
Двигуни внутрішнього згоряння з іскровим запалюванням 55.42.31 
Експлуатація двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.33 
Загальні питання розвитку двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.01 
ІСЛАМ 
Іслам (мусульманство, магометанство) 21.15.47 
ІСТЕРІЯ 
Істерія 76.29.52.31 
ІСТОРИК 
Кадри істориків 03.01.79 
ІСТОРИЧНИЙ 
Виникнення влади. Стародавні, історичні форми влади 11.15.05.03 
Гендерні дослідження в історичних науках 03.61.17.05 
Допоміжні історичні дисципліни 03.81 
Етнографія й історична антропологія 03.61 
Загальні питання історичних наук 03.01 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Інформаційна діяльність в історичних науках 03.01.29 
Інші допоміжні історичні дисципліни 03.81.99 
Історична антропологія 03.61.21 
Історична бібліографія 03.81.31 
Історична географія 03.81.33; 39.15 
Історична демографія 05.07.07.07 
Історична економічна і соціальна географія 39.15.19 
Історична і регіональна соціологія 04.71 
Історична критика 03.81.05 
Історична психологія 15.41.69 
Історична соціологія 04.71.21 
Історична фізична географія 39.15.15 
Історичне архівознавство 03.81.11 
Історичний розвиток засобів масової інформації 19.45.09 
Історія історичної науки. Персоналія 03.01.09 
Історія населення. Історична демографія 05.31 
Історія. Історичні науки 03 
Методологія і методи дослідження історичної науки 03.01.07 
Міжнародне співробітництво в галузі історичних наук 03.01.17 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Пропаганда і популяризація історичних знань 03.01.39 
Сучасний стан історичної науки 03.01.11 
ІСТОРІОГРАФІЯ 
Воєнна історіографія і джерелознавство та інші допоміжні воєнно-історичні дисципліни 78.09.03 
Історіографія 03.81.03 
Історіографія літературознавства 17.01.03.21 
ІСТОРІЯ 
Ве Історія народного мистецтва США 18.71.07 
Викладання історії 03.01.45 
Вільнодумство в історії духовної культури 21.07.21 
Воєнна історія 78.09 
Воєнна історія СРСР 78.09.19 
Воєнна історія України 78.09.18 
Воєнна історія нового часу 78.09.09 
Воєнна історія окремих закордонних країн 78.09.21 
Воєнна історія після АеГҐ року 78.09.17 
Воєнна історія середніх віків 78.09.07 
Воєнна історія стародавнього світу 78.09.05 
Всесвітня історія соціології 04.91.09 
Всесвітня історія філософії 02.91.09 
Економічна історія 06.43 
Економічна історія окремих країн 06.43.91 
Загальна економічна історія 06.43.09 
Загальна історія 03.09 
Загальна історія 03.09.03 
Загальна історія держави і права 10.09.09 
Загальна історія економічної думки 06.09.09 
Загальна історія освіти і педагогічної думки 14.09.03 
Загальна історія політичного і правового учення 10.11.09 
Загальна історія політичної думки 11.09.09 
Загальні питання економічної історії 06.43.01 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Історія марксистсько-ленінської філософії 02.91.15 
Історія 17.01.15.09 
Історія автоматики та обчислювальної техніки. Персоналія 50.01.09 
Історія автомобілебудування. Персоналія 55.43.01.09 
Історія архівної справи 13.71.09 
Історія астрономії. Персоналія 41.01.09 
Історія атеїзму, релігій і церков 21.91 
Історія бібліографії 13.41.09 
Історія бібліотечної справи 13.31.09 
Історія біології. Персоналія 34.01.09 
Історія будівельного і дорожнього машинобудування. Персоналія 55.53.01.09 
Історія будівництва і архітектури. Персоналія 67.01.09 
Історія верстатобудування. Персоналія 55.29.01.09 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія вивчення фольклору 17.71.09 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Історія водного господарства. Персоналія 70.01.09 
Історія всесвітньої літератури 17.09.09 
Історія географії. Персоналія 39.01.09 
Історія геодезії і картографії. Персоналія 36.01.09 
Історія геології. Персоналія 38.01.09 
Історія геофізики. Персоналія 37.01.09 
Історія гірничого машинобудування. Персоналія 55.33.01.09 
Історія гірничої справи. Персоналія 52.01.09 
Історія Австралії та Океанії 03.19.83 
Історія Азії 03.19.73 
Історія Арктики та Антарктики 03.19.81 
Історія Африки 03.19.75 
Історія демографії. Персоналія 05.01.09 
Історія держави і права 10.09 
Історія держави і права окремих країн 10.09.91 
Історія діяльності щодо охорони пам'яток історії та культури 13.61.09 
Історія дошкільного виховання, дошкільної педагогіки 14.09.23 
Історія другої світової війни 78.09.15 
Історія друку 19.51.09 
Історія економічної думки 06.09 
Історія економічної думки окремих країн 06.09.91 
Історія електроніки і радіотехніки. Персоналія 47.01.09 
Історія електротехніки. Персоналія 45.01.09 
Історія енергетики. Персоналія 44.01.09 
Історія естради 18.55.09 
Історія етнографії 18.71.11 
Історія етнографії Заходу 18.71.11.37 
Історія етнографії Росії 18.71.11.35 
Історія етнографії США 18.71.11.39 
Історія етнографії України 18.71.11.33 
Історія Європи 03.19.71 
Історія Південної Америки 03.19.79 
Історія Північної та Центральної Америки 03.19.77 
Історія України 03.19.21 
Історія живопису 18.31.31.09 
Історія журналістики 19.41.09 
Історія загальноосвітньої школи і педагогіки 14.09.25 
Історія зв'язку. Персоналія 49.01.09 
Історія зовнішньої торгівлі. Персоналія 72.01.09 
Історія інформатики та інформаційної діяльності. Персоналія 20.01.09 
Історія історичної науки. Персоналія 03.01.09 
Історія кібернетики. Персоналія 28.01.09 
Історія кіномистецтва 18.67.09 
Історія ковальсько-штампувального виробництва. Персоналія 55.16.01.09 
Історія космічних досліджень. Персоналія 89.01.09 
Історія котлобудування. Персоналія 55.36.01.09 
Історія культури України 13.09.25 
Історія культури. Історія вивчення культури 13.09 
Історія культурних течій 13.09.19 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Історія легкої промисловості. Персоналія 64.01.09 
Історія ливарного виробництва. Персоналія 55.15.01.09 
Історія лісової і деревообробної промисловості. Персоналія 66.01.09 
Історія літератури 17.09 
Історія літератури окремих країн і народів 17.09.91 
Історія літературознавства і літературної критики. Персоналії 17.01.09 
Історія локомотивобудування і вагонобудування. Персоналія 55.41.01.09 
Історія марксистсько-ленінської політичної думки 11.09.15 
Історія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.09 
Історія масової комунікації 19.21.09 
Історія математики. Персоналія 27.01.09 
Історія машинобудування для харчової промисловості. Персоналія 55.63.01.09 
Історія машинобудування. Персоналія 55.01.09 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Історія металургії. Персоналія 53.01.09 
Історія метрології. Персоналія 90.01.09 
Історія механіки. Персоналія 30.01.09 
Історія мистецтва України 18.09.33 
Історія міжнародних відносин 11.25.09 
Історія міжнародного права 10.87.09 
Історія мовознавства. Персоналія 16.01.09 
Історія музейної справи 13.51.09 
Історія музейної справи в Росії 13.51.09.13 
Історія музейної справи в Україні 13.51.09.11 
Історія музики 18.41.09 
Історія музики країн Західної Європи 18.41.09.15 
Історія населення України 05.31.15 
Історія населення країн Азії 05.31.19 
Історія населення країн Америки 05.31.23 
Історія населення країн Африки 05.31.21 
Історія населення країн Європи 05.31.17 
Історія населення країн Океанії й Австралії 05.31.25 
Історія населення. Історична демографія 05.31 
Історія науки 12.09.09 
Історія науки. Персоналія 62.01.09 
Історія наукознавства. Персоналія 12.01.09 
Історія образотворчого мистецтва 18.31.09 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Історія окремих країн 03.19 
Історія окремих процесів, сторін і явищ людської діяльності 03.29 
Історія організації і управління. Персоналія 82.01.09 
Історія розвитку освіти і педагогіки для дорослих 14.09.37 
Історія освіти і педагогіки. Персоналія 14.09 
Історія розвитку освіти і педагогічної думки в окремих країнах 14.09.91 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Історія політичних учень 11.09 
Історія політичного і правового учення 10.11 
Історія політичних і правових учень окремих країн 10.11.91 
Історія політичної думки окремих країн 11.09.91 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Історія приладобудування. Персоналія 59.01.09 
Історія психології. Персоналія 15.01.09 
Історія радіо 19.65.09 
Історія рибного господарства. Персоналія 69.01.09 
Історія робототехніки. Персоналія 55.30.01.09 
Історія розвитку авіабудування. Персоналія 55.47.01.09 
Історія розвитку галузі. Персоналія 80.33.01.11 
Історія розвитку двигунобудування. Персоналія 55.42.01.09 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Історія розвитку культури різних цивілізацій 13.09.15 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Історія розвитку ракетно-космічної техніки. Персоналія 55.49.01.09 
Історія розвитку турбобудування. Персоналія 55.37.29.09 
Історія розвитку фауни і флори антропогенового періоду 38.43.17 
Історія російської музики 18.41.09.13 
Історія світових цивілізацій 03.29.09 
Історія середньої професійної освіти, педагогіки середньої професійної освіти 14.09.33 
Історія сільського господарства. Персоналія 68.01.09 
Історія сімейного виховання і сімейної педагогіки 14.09.39 
Історія соціології 04.91 
Історія соціології окремих країн 04.91.91 
Історія спеціалізованих галузей педагогіки 14.09.43 
Історія спеціальних шкіл і дефектології 14.09.29 
Історія стандартизації. Персоналія 84.01.09 
Історія статистики. Персоналія 83.01.09 
Історія суднобудування. Персоналія 55.45.01.09 
Історія суспільних наук 00.09 
Історія та методологія сертифікації 84.05.09 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Історія театру 18.45.09 
Історія телебачення 19.61.09 
Історія території 23.04.16 
Історія технології машинобудування. Персоналія 55.13.01.09 
Історія торгівлі і громадського харчування. Персоналія 71.01.09 
Історія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування. Персоналія 55.57.01.09 
Історія транспорту. Персоналія 73.01.09 
Історія української музики 18.41.09.11 
Історія фізики. Персоналія 29.01.09 
Історія фізкультури і спорту. Персоналія 77.01.09 
Історія філософії 02.91 
Історія філософії в окремих країнах 02.91.17 
Історія фотографії та фототехніки 18.31.61.09 
Історія харчової промисловості. Персоналія 65.01.09 
Історія хімії. Персоналія 31.01.09 
Історія хімічної промисловості. Персоналія 61.01.09 
Історія хореографічного мистецтва 18.49.09 
Історія целюлозно-паперової промисловості. Персоналія 66.45.07 
Історія циркового мистецтва 18.51.07 
Історія юридичної науки. Персоналія 10.01.09 
Історія ядерної техніки. Персоналія 58.01.09 
Історія, етнографія і психологія іграшок. Національні іграшки 80.35.01.09 
Історія. Історичні науки 03 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Нова історія (АДГ0 - АеАЕ) 03.09.31 
Новітня воєнна історія АеАЕ - АеВе рр. 78.09.13 
Новітня історія (АеАЕ -) 03.09.55 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Охорона пам'яток історії і культури 13.61 
Охорона пам'яток історії та культури в окремих країнах 13.61.91 
Політичні науки та історія 11.01.65 
Реставрація пам'яток історії та культури 13.61.25 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
Теорія історії 03.09.07 
Філософія історії 03.01.06 
ІУДАЇЗМ 
Іудаїзм 21.15.51 
ІХТІОЛОГІЯ 
Іхтіологія 34.33.33 
ІШЕМІЧНИЙ 
Ішемічна хвороба серця 76.29.30.07 
ЇДАЛЬНЯ 
Їдальні та їхні підсобні приміщення 75.29.33.05 
ЇДКИЙ 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
ЙМОВІРНІСТЬ 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Причинність та ймовірність 29.05.55 
Теорія ймовірностей і випадкові процеси 27.43.15 
Теорія ймовірностей і математична статистика 27.43 
ЙМОВІРНІСНО-СТАТИСТИЧНИЙ 
Технічні додатки ймовірнісно-статистичних методів 28.29.51 
ЙОГ 
Вправи за системою йогів 76.29.61.19 
ЙОД 
Бром, фтор, йод та їхні сполуки 61.31.39 
Йод і його сполуки 61.31.39.17 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
ЙОДАТ 
Йодати. Йоднувата кислота 61.31.39.25 
ЙОДИД 
Йодиди 61.31.39.21 
ЙОДНИЙ 
Йодна екстракція 61.31.39.19 
ЙОДНУВАТИЙ 
Йодати. Йоднувата кислота 61.31.39.25 
ЙОНІЗІВНИЙ 
Вимірювання іонізуючого випромінювання і ядерних констант 90.27.38 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань 58.31 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань у промисловості 58.31.37 
Методи захисту від несприятливого впливу іонізуючого випромінювання 86.33.09 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
ЙОНІТ 
Іонообмінні адсорбенти. Іоніти (Іонообмінники) 61.61.49.05 
ІОННИЙ 
Дифузія і іонний перенос у твердих тілах 29.19.17 
Електронна та іонна емісія 29.35.37 
Електронна та іонна мікроскопія 29.35.43 
Іонний зв'язок 31.15.15.07 
Іонний обмін 53.03.17.15 
Органічні іонні речовини 61.71.29.05 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
ІОННО-ПРОМЕНЕВИЙ 
Іоннопроменеве оброблення 55.20.15.17 
ІОНООБМІННИЙ 
Іонообмінні адсорбенти. Іоніти (іонообмінники) 61.61.49.05 
Іонообмінні матеріали. Поліелектроліти 61.61.49 
ІОНООБМІННИК 
Іонообмінні адсорбенти. Іоніти (іонообмінники) 61.61.49.05 
ІОНОСФЕРА 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Нестаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері 89.53.31 
Стаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері Землі 89.53.21 
КАБЕЛЕПРОВІД 
Прокладання трубопроводів і кабелепроводів 67.13.29 
КАБЕЛЬ 
Кабелі зв'язку 45.47.35 
Оптоволоконні кабелі 45.47.43 
Проводи і кабелі 45.47 
Радіочастотні кабелі 45.47.37 
Силові кабелі 45.47.33 
Спеціальні кабелі 45.47.39 
КАБЕЛЬНИЙ 
Кабельна арматура 45.47.41 
Устаткування для кабельної промисловості 55.59.45 
КАБЛУК 
Машини для виготовлення підошов і каблуків 55.59.41.35 
Складання взуття. Кріплення підошов і каблуків 64.41.21 
КАБЛУЧКА 
Технологія виготовлення каблучок 80.33.14.11 
КАБОТАЖНИЙ 
Теплоходи. Морські, каботажні судна 73.34.09.13 
КАВА 
Виробництво кави та її замінників 65.55.31 
КАВІТАЦІЯ 
Гідравлічні розрахунки і дослідження турбін. Кавітація 55.37.31.13 
Кавітація 53.49.09.25 
КАВКАЗЬКИЙ 
Кавказькі мови 16.41.29 
КАВОВИЙ 
Чайний кущ. Кавове дерево. Шоколадне дерево 68.35.54 
КАДАСТР 
Водний кадастр 70.94.07 
Землевпорядження і землевпорядний процес. Земельний кадастр 10.55.61 
Лісовий кадастр 68.47.31.05 
КАДМІЙ 
Виробництво кадмію 53.37.31.17 
КАДРИ 
Використання наукових кадрів 12.79.31 
Виховання кадрів. Проблема матеріальної зацікавленості 81.79.07 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Відтворення наукових кадрів 12.79.25 
Добір і розміщення кадрів. Атестація кадрів 81.79.03 
Добір, розміщення і облік кадрів у машинобудуванні 55.01.79.29 
Загальні питання підготування економічних кадрів 06.01.79.01 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
Інженерно-технічні кадри 53.01.79.11 
Кадри 12.01.79; 19.01.79; 20.01.79; 27.01.79; 28.01.79; 31.01.79; 34.01.79; 36.01.79; 37.01.79; 38.01.79; 39.01.79; 41.01.79; 43.01.79; 44.01.79; 45.01.79; 47.01.79; 49.01.79; 50.01.79; 52.01.79; 53.01.79; 55.01.79; 58.01.79; 59.01.79; 61.01.79; 62.01.79; 64.01.79; 65.01.79; 66.01.79; 67.01.79; 68.01.79; 69.01.79; 70.01.79; 71.01.79; 72.01.79; 73.01.79; 81.79; 83.01.79; 84.01.79; 86.01.79; 87.01.79 
Кадри автомобілебудування 55.43.01.79 
Кадри в галузі права і юридичних наук 10.01.79 
Кадри в кольоровій металургії 53.37.01.79 
Кадри в порошковій металургії 53.39.01.79 
Кадри в ракетно-космічній техніці 55.49.01.79 
Кадри в технології машинобудування 55.13.01.79 
Кадри верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.79 
Кадри демографів 05.01.79 
Кадри дослідників космічного простору 89.01.79 
Кадри економістів 06.01.79 
Кадри істориків 03.01.79 
Кадри ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.79 
Кадри літературознавців 17.01.79 
Кадри локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.79 
Кадри метрології 90.01.79 
Кадри освітян 14.01.79 
Кадри патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.79 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Кадри працівників культури 13.15.63 
Кадри працівників мистецтва 18.15.63 
Кадри працівників театру 18.45.15.11 
Кадри прокатного виробництва 53.43.01.79 
Кадри психологів 15.01.79 
Кадри соціологів 04.01.79 
Кадри суднобудування 55.45.01.79 
Кадри суспільствознавців 00.79 
Кадри тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.79 
Кадри в ливарному виробництві 55.15.01.79 
Кадри філософів 02.01.79 
Кадри чорної металургії 53.31.01.79 
Кадри. Навчання кадрів 80.33.01.79 
Класифікація кадрів і професійний поділ праці 81.79.05 
Медичні кадри 76.01.79 
Міграція наукових кадрів 12.79.51 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Наукові кадри 12.79; 29.01.79 
Оцінка діяльності наукових кадрів. Атестація 12.79.41 
Підготування військових кадрів 78.01.45 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів 59.01.79.25 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Підготуваня кадрів. Підвищення кваліфікації 81.79.11 
Плинність кадрів 81.79.03.11 
Робітничі кадри 53.01.79.13 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 
81.79.11.17 
Структура і динаміка наукових кадрів 12.79.21 
Технічні засоби, застосовувані в процесі навчання кадрів 55.01.79.35 
Технічні засоби, які застосовуються в процесі навчання кадрів 59.01.79.27 
Управлінські кадри 53.01.79.05 
Фізкультурні кадри 77.01.79 
КАЗНАЧЕЙСТВО 
Діяльність державного казначейства 82.13.29.11 
КАЙНОЗІЙ 
Стратиграфія кайнозою 38.29.23 
КАКАО 
Виробництво шоколаду і какао-порошку 65.35.29 
КАЛЕНДАР 
Календарі 60.29.29.25 
КАЛІБРОВАНИЙ 
Виробництво каліброваного металу і дроту з кольорових металів 53.45.31 
Виробництво каліброваного металу і дроту з чорних металів 53.45.29 
КАЛІБРУВАННЯ 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Настроювання, калібрування і регулювання радіоапаратури 47.61.35 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
КАЛІЄВИЙ 
Розроблення родовищ калієвих солей і галунів 52.41.39 
КАЛІЙ 
Виробництво лугів. Гідроксид калію 61.31.33.07 
Виробництво перманганату калію шляхом електролізу 61.13.25.27 
Виробництво хлориду калію 61.33.33.05 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Калій і його сполуки 61.31.33 
Карбонат калію. Поташ 61.31.33.05 
Рідке скло. Силікати натрію і калію 61.31.47.07 
КАЛІЙНИЙ 
Калійні добрива 61.33.33 
КАЛЬКУЛЯТОР 
Електромеханічні клавішні калькулятори 50.29.29 
Електронні клавішні калькулятори і реєстратори 50.29.31 
КАЛЬЦИНОВАНИЙ 
Карбонат натрію. Кальцинована сода 61.31.35.07 
КАМ'ЯНИЙ 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Кам'яні і футерувальні роботи 67.13.37 
Кам'яні та армокам'яні конструкції 67.11.33 
Розроблення родовищ кам'яних будівельних матеріалів 52.39.29 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
КАМЕДЬ 
Камеді в цілому 61.57.35.07 
Копалові камеді 61.57.35.11 
Природні смоли. Камеді. Інші природні високомолекулярні сполуки 61.57.35 
КАМЕНЕДРОБЛЕННЯ 
Використання золи і шлаків, відходів каменедроблення 81.91.09.23 
КАМЕНЕРІЗНИЙ 
Апаратура для знімання. Камери. Фотозбільшувачі 60.33.19.07 
Каменерізні і косторізні вироби 80.31.35 
Копіювальні камери, фотоапарати 60.31.19.07 
Робочі процеси. Камери згоряння. Палива 55.42.31.35 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
Телевізійні камери 47.51.31 
Фотокопіювальні прилади та камери. Збільшувачі 60.31.19 
КАМЕРНИЙ 
Камерне та атмосферно-камерне сушіння 66.29.17.07 
КАМІННЯ 
Апарати для галтування ювелірного каміння 80.33.13.19 
КАМІНЬ 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
Будування фундаментів з цегли і бутового каменю 67.13.21.07 
Види художнього оброблення каменю 80.31.35.05 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Галтування ювелірного каменю 80.33.31.11 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Обдирання та огранювання каменів, промивання. Види огранювання 80.33.31.07 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
Петрографія і мінералогія штучного каменю 38.39.19 
Різьблення на камені (гемогліптика) і гравіювання 80.33.31.13 
Розроблення родовищ дорогоцінного і виробного каменю 52.43 
Розроблення родовищ дорогоцінного каменю 52.43.29 
Розроблення родовищ кольорового виробного каменю 52.43.31 
Розроблення родовищ технічного каменю і абразивів 52.39.51 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Устаткування для видобутку та оброблення природного каменю 55.53.39.45 
Устаткування для лиття заготовок і лиття з каменю 80.33.13.05 
Устаткування для оброблення дорогоцінного і виробного каменю 80.33.13.11 
КАМПАНІЯ 
Політичні свята, річниці політичних подій та інші політичні кампанії 11.01.57 
Соціологічне забезпечення виборчих кампаній 04.81.03 
КАНАДА 
Авіабудування у США, Англії, Франції, ФРН, Канаді та інших країнах 55.47.01.35 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Канали зв'язку 49.33.31 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
Мультиплексні та селекторні канали 50.09.51 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Системи передавання з тимчасовим розподіленням каналів 49.31.31 
Системи передавання з частотним розподіленням каналів 49.31.29 
Теорія передавання інформації каналами зв'язку 49.03.03 
Штучні водоймища, канали, колектори 70.21.09.07 
КАНАЛІЗАЦІЙНИЙ 
Каналізаційні мережі 70.25.15 
КАНАЛІЗАЦІЯ 
Каналізація 75.31.17 
Системи каналізації 67.53.17 
Устаткування для водопостачання і каналізації 55.55.41 
КАНАТ 
Виробництво сталевих канатів 53.45.33.15 
Виробництво сталевих канатів та металокорду 53.45.33 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
КАНАТНИЙ 
Вантажні підвісні канатні і монорельсові дороги 73.41.23 
Монорельсові і канатні підвісні дороги 55.51.41 
КАНІФОЛЬНО-СКИПИДАРНИЙ 
Каніфольно-скипидарне виробництво 61.55.31 
КАНЦЕЛЯРСЬКИЙ 
Асортимент канцелярських товарів 80.39.31.07 
Виробництво канцелярських товарів 80.39 
Канцелярські товари 80.39.31 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
Провідні фірми, виробники канцелярських товарів 80.39.01.76 
Семінари-презентації нових товарів, виставки канцелярських товарів 80.39.01.13 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
КАНЦЕРОГЕНЕЗ 
Радіаційний канцерогенез 34.49.16 
КАОЛІН 
Розроблення родовищ глини і каоліну 52.39.37 
КАПІЛЯР 
Хвороби капілярів 76.29.30.57 
КАПІЛЯРНІСТЬ 
Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Капілярність 29.17.19.05 
КАПІТАЛ 
Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал 06.75.31 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
Міжнародний рух капіталів 06.51.67 
Національне багатство. Національне майно. Основний і невиробничий капітал 06.58.30 
Основний і оборотний капітал підприємства. Капіталовкладення. Фінанси 06.81.30 
Правовий режим оборотного капіталу 10.23.31.13 
Ринки капіталів 06.73.35 
КАПІТАЛІЗМ 
Політичні системи при капіталізмі (загальні проблеми) 11.15.17 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
КАПІТАЛІСТИЧНИЙ 
Культура капіталістичної цивілізації 13.09.15.15 
КАПІТАЛОВКЛАДЕННЯ 
Капіталовкладення 06.75.37 
Нагромадження і заощадження. Капіталовкладення 06.58.45 
Основний і оборотний капітал підприємства. Капіталовкладення. Фінанси 06.81.30 
КАПІТАЛЬНИЙ 
Гірський тиск у капітальних і підготовчих виробках 52.13.25.07 
Капітальне будівництво у воєнній економіці 78.75.37 
Матеріально-технічне постачання в капітальному будівництві 81.88.51.05 
Проведення, кріплення і ремонтування капітальних виробок 52.13.23.05 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Статистика капітального будівництва 83.31.29 
КАПСУЛЬНИЙ 
Гільзи, капсульні втулки 78.25.07.31 
КАПСУЛЬНО-КОНТЕЙНЕРНИЙ 
Капсульно-контейнерні транспортні засоби 73.49.37 
КАР'ЄРНИЙ 
Відкриті способи розроблення родовищ. Кар'єрний транспорт 52.13.17 
Очищення шахтних і кар'єрних вод 52.13.31.07 
КАРАМЕЛЬНИЙ 
Виробництво карамельних виробів і цукерок 65.35.31 
КАРАНТИН 
Карантин 76.33.43.13 
КАРАНТИННИЙ 
Карантинні захворювання в країнах-членах ВООЗ 39.25.27 
КАРБАМІД 
Виробництво карбаміду. Виробництво сульфату амонію 61.33.29.07 
КАРБІД 
Вогнетриви з вуглецю, карбідів 61.35.35.23 
Карбіди металів 81.33.43.07 
Кераміка на основі карбідів і нітридів 55.09.35.27 
Одержання карбіду кремнію 53.41.37.15 
Перетворення карбідів у процесі випуску загартованих сталей 53.49.05.49 
Плутоній, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.31 
Торій, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.33 
Уран, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.29 
КАРБОЛАНЦЮГОВИЙ 
Карболанцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.29 
КАРБОНАТ 
Карбонат калію. Поташ 61.31.33.05 
Карбонат натрію. Кальцинована сода 61.31.35.07 
КАРБОНІЗАЦІЯ 
Карбонізація 53.03.13.33 
КАРБОНІЛЬНИЙ 
Карбонільні методи 53.03.17.27 
КАРБОНОВИЙ 
Карбонові кислоти та їхні похідні 31.21.21.15 
КАРБОРУНД 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
КАРДІОПУЛЬМОНАЛЬНИЙ 
Кардіопульмональний синдром 76.29.30.35 
КАРДІОЛОГІЯ 
Кардіологія і ангіологія 76.29.30 
КАРДІОСКЛЕРОЗ 
Кардіосклероз 76.29.30.27 
КАРДІОСТИМУЛЯЦІЯ 
Кардіостимуляція 76.29.45.13 
КАРЕТА 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
КАРКАС 
Процеси, що змінюють структуру вуглецевого каркасу 61.51.17.11 
КАРНИЙ 
Карні злочини в цілому 10.77.03.11 
Особи, що підлягають покаранню. Правопорушники. Суб'єкти карних дій 10.77.03.05 
Стадії карного процесу 10.79.47 
КАРОТИНОЇД 
Каротиноїди 31.21.23.09 
КАРТА 
Аерознімальні роботи у створенні топографічних карт 36.29.15 
Видання карт 36.33.31 
Використання карт 36.33.35 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Географічні карти. Глобуси 60.29.29.41 
Геологічні карти і атласи 38.21.15 
Економічні і соціальні карти території 23.04.22 
Карти населення 05.61.35 
Карти промисловості і сільського господарства 23.04.33 
Магнітні зйомки, карти, спостереження 37.15.13 
Політичні та адміністративні карти. Карти населення 23.04.19 
Сейсмічне районування, карти 37.31.19.17 
Складання, редагування і оформлення карт 36.33.23 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
Фізичні і природні карти 23.04.10 
КАРТИНА 
Моделі віртуальних світів (картин світу) 28.29.67.13 
КАРТИНКА 
Перебивні картинки 60.29.29.27 
КАРТКА 
Поштові листівки. Вітальні картки 60.29.29.31 
КАРТОГРАФІЧНИЙ 
Картографічні здобутки. Картографічне вивчення Землі 36.33.39 
Обладнання картографічне 59.73.33.59 
КАРТОГРАФІЯ 
Автоматизація в тематичній картографії 36.33.85 
Військова геодезія і картографія 78.21.36 
Геодезія. Картографія 36 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Загальні питання геодезії і картографії 36.01 
Інформаційна діяльність у сфері геодезії і картографії 36.01.29 
Історія геодезії і картографії. Персоналія 36.01.09 
Картографія 36.33 
Керівні матеріали з геодезії і картографії 36.01.01 
Математична картографія 36.33.19 
Матеріали загального характеру з геодезії і картографії 36.01.05 
Міжнародне співробітництво з геодезії і картографії 36.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Організація науково-дослідних робіт у галузі геодезії і картографії 36.01.21 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Стандартизація в галузі геодезії і картографії 36.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Теорія картографії 36.33.03 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Хорографічна картографія (картографія ландшафту) 36.33.21 
КАРТОГРАФУВАННЯ 
Картографування Місяця і планет 36.39.25 
Селенодезія. Планетодезія. Картографування Місяця і планет 36.39 
Тематичне і комплексне картографування 36.33.27 
КАРТОН 
Використання коробкового картону з макулатури 66.45.35.05 
Виробництво картонів для взуття 64.39.33 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Виробництво картону 66.45.35 
Виробництво литих паперових виробів та інших виробів з паперу і картону 66.45.45 
Інше оздоблювальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.35 
Інше устаткування для перероблення паперу і картону 66.45.51.49 
Картон для друку 60.29.14.19 
Машини для виробництва паперу і картону 66.45.51.25 
Машини для нанесення покриттів на папір і картон 66.45.51.41 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
Мікрокопії на непрозорій основі (папір, картон). Мікрокарти 60.31.23.05 
Пакувальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.39 
Папір і картон для друку 60.29.14 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
Устаткування для оброблення і перероблення паперу і картону 66.45.51.33 
КАРТОННИЙ 
Виробництво паперової і картонної тари 66.45.39 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
Устаткування для виробництва паперової і картонної тари 66.45.39.05 
КАРТОПЛЕ-СХОВИЩЕ 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
КАРТОПЛЯ 
Заготівля картоплі 68.43.35 
Картопля та інші бульбоплоди 68.35.49 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини і устаткування для виробництва продуктів з картоплі 55.63.41.39 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
КАРТУВАННЯ 
Клонування, картування, ідентифікація і синтез генів 62.37.99.07 
КАСЕТА 
Утримувачі. Підставки. Касети. Адаптери 60.33.19.11 
КАТАЛІЗ 
Каталіз. Основні поняття 31.15.27.07 
Кінетика. Горіння. Вибухи. Топохімія. Каталіз 31.15.27 
КАТАЛІЗАТОР 
Виробництво каталізаторів 61.31.55.07 
Методи дослідження каталізаторів 61.31.55.11 
Неорганічні каталізатори 61.31.55 
Промислові каталізатори 61.31.55.05 
КАТАЛІТИЧНИЙ 
Каталітичний крекінг та риформінг 61.51.16.07 
КАТАЛОГ 
Торгівля поштою за каталогом 72.13.43 
Фундаментальна астрометрія. Каталоги 41.15.15 
КАТАЛОГІЗАЦІЯ 
Каталогізація 13.31.07.23 
КАТАНКА 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
КАТАННЯ 
Фігурне катання на ковзанах 77.29.60 
КАТАРАКТА 
Катаракта 76.29.56.17 
КАТАСТРОФА 
Екологічна катастрофа 87.33.33.05 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Катастрофи, викликані діяльністю людини 87.33.33.17 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
КАТЕГОРІЯ 
Граматична форма і граматична категорія 16.21.39.15 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Економічні закони і категорії 06.04.17 
Загальноестетичні категорії і проблеми 02.61.15 
Загальноетичні категорії та проблеми 02.51.15 
Закони і категорії діалектики 02.15.41 
Категорії засобів розміщення 71.35.09 
Категорії і методи воєнної науки 78.19.01.05 
Категорії. Теорія категорій 27.17.25 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Особливості виробництва за окремими категоріями кримінальних справ 10.79.51 
Особливості проведення за окремими категоріями цивільних справ 10.31.51 
Охорона праці за категоріями працівників 86.37 
Умеблювання і оснащення приміщень для окремих категорій верств населення 75.33.51.05 
КАТЕР 
Надводні кораблі і катери 78.25.25.07 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
КАТЕТЕР 
Катетери. Розширювачі 76.13.29.15 
КАТЕТЕРИЗАЦІЯ 
Катетеризація вен пункційна 76.29.45.17 
КАТЕХОЛАМІН 
Катехоламіни 31.27.37.17 
КАТОЛИЦИЗМ 
Католицизм 21.15.61.05 
КАУЧУК 
Коагулянти (сировинний натуральний каучук) 61.63.09.07 
Натуральний каучук 61.57.29 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Похідні натурального каучуку за винятком вулканізованого 61.57.29.11 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
КАШУВАННЯ 
Кашування плит 66.35.29.31 
Устаткування для ламінування та кашування 66.35.35.19 
КВАДРУПОЛЬНИЙ 
Магнітний і квадрупольний резонанс мінералів 38.41.17 
КВАЗАР 
Галактики. Квазари 41.27.29 
КВАЗІЛІНІЙНИЙ 
Лінійні та квазілінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.17 
КВАЗІПЕРІОДИЧНИЙ 
Зв'язані нелінійні осцилятори. Квазіперіодичний рух 28.29.65.15 
КВАЛІФІКАЦІЙНИЙ 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня 84.08.14.45 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
КВАЛІФІКАЦІЯ 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Викладання окремих дисциплін, навчання, підвищення кваліфікації 69.01.45 
Викладання педагогіки, навчання, підвищення кваліфікації 14.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації 43.01.45; 44.01.45; 47.01.45; 49.01.45; 50.01.45; 53.01.45; 70.01.45; 89.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в метрології 90.01.45 
Кваліфікація порушення прав 85.31.42.11 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
Організація праці. Підвищення кваліфікації 10.63.43 
Освіта для дорослих. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта 14.37 
Підвищення кваліфікації 76.75.33.15 
Підвищення кваліфікації для дорослих 14.37.27 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів 59.01.79.25 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Підготуваня кадрів. Підвищення кваліфікації 81.79.11 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 81.79.11.17 
Склад, властивості і кваліфікація деревини 66.03.05 
КВАЛІФІКОВАНИЙ 
Заохочування кваліфікованих робітників 81.79.07.05 
Навчання для отримання спеціальності 81.79.11.07 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
Підготування кваліфікованих робітників, бізнесменів тощо 81.79.11.13 
КВАНТИТАТИВНИЙ 
Квантитативна лінгвістика 16.31.05 
КВАНТОВА 
Загальні питання квантової електроніки 47.35.01 
Застосування квантової теорії в астрофізиці.Ядерні та атомно-молекулярні процеси 41.17.25 
Квантова електроніка 47.35 
Квантова механіка 29.05.15 
Квантова радіофізика 29.35.15 
Квантові дроти та ями 53.41.41 
Квантові прилади нелінійної оптики 47.35.39 
Квантові рідини 29.17.21 
Математичні моделі квантової фізики 27.35.57 
Оптичні квантові генератори і підсилювачі (лазери) 29.33.15 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Релятивістська квантова теорія. Квантова теорія поля 29.05.23 
Теоретичні основи квантової електроніки 47.03.07 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
КВАРТАЛ 
Торговельні вулиці, квартали 71.31.11.37 
КВАРЦЕВИЙ 
Кварцеве скло 81.37.09.15 
КВАРЦИТ 
Вогнетриви на основі кремнезему, кварциту, кварцито-шамотні 61.35.35.07 
КВАРЦИТО-ШАМОТНІЙ 
Вогнетриви на основі кремнезему, кварциту, кварцито-шамотні 61.35.35.07 
КВАС 
Виробництво квасу 65.51.31 
КВАШЕНИНА 
Виробництво квашенини, солінь, маринадів 65.53.37 
КВИТОК 
Квитки 60.29.29.33 
КВІТНИКАРСТВО 
Квітникарство і декоративне садівництво 68.35.57 
КВОТА 
Зовнішньоторговельна квота 72.19.39 
КВОТУВАННЯ 
Квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі 72.15.46 
КЕРАМІКА 
Виготовлення декоративно-ужиткових виробів з кераміки 80.31.37.17 
Види кераміки 80.31.37.11 
Вироби з кераміки 61.35.29.07 
Вироби склоробного промислу та кераміки 80.31.37 
Виробництво будівельної кераміки 67.15.47 
Кераміка 61.35.29 
Кераміка на основі карбідів і нітридів 55.09.35.27 
Нанокристалічна кераміка 55.09.35.25 
Окисна кераміка 55.09.35.23 
Скло і кераміка медичного призначення і вироби з них 76.09.39 
Скло, кераміка, ситали 81.29.09.29 
Скло, ситали, кераміка 47.09.41 
Устаткування для виробництва будівельної і сантехнічної кераміки 55.53.39.35 
КЕРАМІЧНИЙ 
Виготовлення традиційного неполив'яного та іншого керамічного посуду 80.31.37.15 
Види декоративного керамічного розпису 80.31.37.13 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
Керамічні волокна 53.07.11.27 
Керамічні композиції, утворені на основі цих металів 81.33.43.15 
Керамічні сировинні матеріали. Глини 61.35.29.05 
Керамічні та скляні конденсатори 45.35.33 
Керамічні, вуглецеві матеріали і скло 55.09.35 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
КЕРАТИТ 
Кератит 76.29.56.21 
КЕРІВНИЙ 
Керівні і законодавчі матеріали 90.01.01 
Керівні матеріали 06.01.02; 14.01.01; 20.01.01; 27.01.01; 28.01.01; 29.01.01; 30.01.01; 34.01.01; 37.01.01; 38.01.01; 39.01.01; 41.01.01; 44.01.01; 45.01.01; 47.01.01; 49.01.01; 50.01.01; 52.01.01; 53.01.01; 55.01.01; 59.01.01; 61.01.01; 62.01.01; 64.01.01; 65.01.01; 68.01.01; 69.01.01; 70.01.01; 73.01.01; 76.01.01; 78.01.01; 82.01.01; 84.05.01; 85.01.01; 86.01.01; 89.01.01 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Керівні матеріали з верстатобудування 55.29.01.01 
Керівні матеріали з геодезії і картографії 36.01.01 
Керівні матеріали з ливарного виробництва 55.15.01.01 
Керівні матеріали з питань фізичної культури і спорту 77.01.01 
Керівні матеріали з хімії 31.01.01 
Керівні матеріали із стандартизації 84.01.01 
Керівні матеріали технології машинобудування 55.13.01.01 
Керівні матеріали щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.01 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
КЕРІВНИК 
Керівник в управлінні 82.17.29 
КЕРУВАННЯ 
Керування збройними силами держави 78.27.02 
Керівництво і управління в галузі мистецтва 18.15.53 
Керівництво і управління театру 18.45.15.15 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Матеріали для керівництва 67.01.01 
КЕРЛІНГ 
Керлінг 72.29.73 
КЕРМОВИЙ 
Кермові пристрої 55.45.31.31 
КЕРОВАНИЙ 
Зенітні керовані ракети 78.25.17.23 
Муфти зчіпні, керовані 55.03.35.17 
КЕРОВАНІСТЬ 
Керованість і прохідність автомобілів 55.43.03.21 
Керованість і спостережливість систем. Принцип подвійності 28.19.35 
Стійкість і керованість 55.49.05.35 
КЕРУВАЛЬНИЙ 
Керувальні ЕОМ і ОК 50.33.31 
Математична теорія керувальних систем 27.47.15 
Теорія керувальних систем в економіці 06.35.21.07 
КЕРУВАННЯ 
Автоматизовані системи керування 53.01.85.11 
Автоматизовані системи керування безперервними технологічними процесами 50.47.29 
Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством 82.15.23.11 
Автоматизовані системи керування дискретними технологічними процесами 50.47.31 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Автоматизовані системи керування підприємствами та організаціями 50.49.37 
Автоматизовані системи керування складами 81.89.15.19 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматизовані системи керування технологічними процесами 50.47 
Автоматизовані системи організаційного керування 50.49 
Алгоритми керування 53.01.77.07 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Варіаційне обчислення. Математична теорія керування 27.37 
Використання стандартів для контролювання та керування якістю продукції 84.13.53 
Вимірювання, випробовування, контролювання і керування якістю 69.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю 36.01.81; 38.01.81; 44.01.81; 45.01.81; 47.01.81; 49.01.81; 50.01.81; 55.01.81; 58.01.81; 59.01.81; 61.01.81; 62.01.81; 64.01.81; 67.01.81; 73.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Визначення, дослідження, контролювання і керування якістю 65.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування процесами 53.43.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. 78.01.81.07 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Галузеві автоматизовані системи керування 50.49.31 
Гірський тиск і керування ним 52.13.25 
Економіка та організація підприємства. Керування підприємством 06.81 
Елементи систем автоматичного керування 53.01.85.07 
Ергатичні системи керування космічними апаратами 89.23.51 
Загальнодержавні автоматизовані системи керування 50.49.29 
Засоби автоматизованих систем керування (АСК) 78.25.25.29 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Інші системи керування рухом 89.23.99 
Керування і технічна діагностика верстатів 55.29.33.13 
Керування і управління винахідництвом і раціоналізаторством 10.35.31 
Керування і управління культурою 13.15.53 
Керування повітряним рухом 73.37.11 
Керування процесами збагачування. Автоматизація 52.45.85 
Керування роботами і маніпуляторами 55.30.31 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Керування силами та засобами на пожежі 81.92.17.07 
Керування складським господарством 81.89.75.11 
Керування товарним асортиментом 71.01.54 
Керування товарними запасами 71.01.56 
Керування якістю машинобудівної продукції 55.01.81.29 
Керування якістю продукції в металургії 53.01.81.05 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Комплексне керування якістю в кольоровій металургії 53.37.01.81 
Комплексне керування якістю в чорній металургії 53.31.01.81 
Контролювання і керування якістю 81.81 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Математична теорія керування 27.37.17 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Методи керування оптичним випромінюванням 29.33.17 
Методи корекції системи автоматичного керування 50.43.21 
Моделі керування запасами 28.29.35 
Моделювання проблем і керування розвитком ситуацій (ситуаційне керування) 28.29.67.33 
Моделювання процесів керування 28.17.31 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Обчислювальна техніка в задачах керування 89.23.41 
Оптимізація системи автоматичного керування 50.43.23 
Органи керування 81.95.59.11 
Організація і керування підприємством 82.15.23 
Організація і керування статистикою 83.75 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
Прилади керування оптичним випромінюванням 47.35.35 
Прилади увімкнення і керування джерелами світла 45.51.31 
Пристрої керування і регулювання 50.09.47 
Програмне керування роботами, системи і пристрої 55.30.31.07 
Психологія керування 15.81.35 
Регіональні автоматизовані системи керування 50.49.33 
Рульове керування і неведучі мости автомобілів 55.43.41.35 
Система регулювання вітродвигунів. Керування 55.37.33.35 
Системи автоматичного керуванНя авіаційних двигунів 55.42.47.31 
Системи автоматичного керування рухомим складом 55.41.05.37 
Системи автоматичного керування, регулювання і контролю 50.43 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
Системи дистанційного та автоматизованого керування на суднах 55.45.29.47 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Системи керування базами даних (СУБД) 50.41.21 
Системи керування і регулювання 55.42.27.43 
Системи керування повітряним рухом 47.49.35 
Системи керування ракет і космічних апаратів 55.49.51.31 
Системи керування якістю 81.81.05 
Стохастичні системи автоматичного керування, відстежувальні системи 28.15.23 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теорія автоматичного керування 50.03 
Теорія керування і регулювання руху 30.15.23 
Теорія керування мережами зв'язку 49.03.11 
Теорія керування організаційними системами 50.03.05 
Теорія керування технічними об'єктами і технологічними процесами 50.03.03 
Теорія кібернетичних систем керування 28.19 
Теорія систем автоматичного керування 28.15 
Технічні засоби пунктів керування та наведення 78.25.13.47 
КЕТОН 
Альдегіди і кетони 31.21.21.13 
КЕТОНОКИСЛОТА 
Альдегідокислоти і кетонокислоти 31.21.21.21 
КИЇВСЬКИЙ 
Літературознавство доби Київської Русі 17.01.27.03 
КИЛИМ 
Виробництво килимів 64.29.33 
КИЛИМАРСТВО 
Вироби ручного ткацтва та ручного килимарства 80.31.11.07 
КИПІННЯ 
Температура кипіння 53.03.03.11 
КИСЕНЬ 
Виробництво водню, кисню та важкої води шляхом електролізу води 61.13.25.05 
Метали та сплави, стійкі до впливу повітря, кисню 81.33.07.07 
Пластмаси на основі сполук, що містять лише вуглець, водень і кисень 61.61.05 
КИСЛОМОЛОЧНИЙ 
Виробництво кисломолочних продуктів 65.63.33 
Виробництво кисломолочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями 65.63.34 
Виробництво кисломолочного сиру 65.63.39 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Нові розробки, розширення асортименту кисломолочних продуктів 65.63.45 
КИСЛОТА 
Азотна кислота 61.31.31.11 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Біотехнологічне одержання органічних кислот 62.13.45 
Борна кислота 61.31.43.17 
Бромати. Бромнувата кислота 61.31.39.11 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
Виробництво фосфоровмісних кислот. Ортофосфорна кислота 61.31.41.07 
Виробництво харчових органічних кислот 65.55.35 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Галоїдозаміщені кислоти 31.21.21.17 
Інші елементи, оксиди, мінеральні кислоти, основи, солі 61.31.51 
Йодати. Йоднувата кислота 61.31.39.25 
Карбонові кислоти та їхні похідні 31.21.21.15 
Кремнефтористоводнева кислота. Фторосилікати 61.31.39.33 
Метали та сплави, стійкі до неорганічних кислот 81.33.07.11 
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти 31.23.29 
Обмін нуклеїнових кислот 31.23.29.15 
Сірчана кислота 61.31.29.19 
Сірчиста кислота 61.31.29.11 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
Фтористий водень. Фтористоводнева кислота 61.31.39.31 
Хімічний склад нуклеїнових кислот 31.23.29.05 
Хлорати. Хлорнувата кислота 61.31.37.19 
КИСЛОТНИЙ 
Кислотні опади 87.15.07.19 
КИСНЕВИЙ 
Киснева терапія 76.29.45.19 
КИТАЙСЬКИЙ 
Китайське народне мистецтво 18.71.91.11 
КИТАЙСЬКО-ТІБЕТСЬКИЙ 
Китайсько-тібетські мови 16.41.53 
КИШКА 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 76.29.34.15 
КІБЕРНЕТИКА 
Військова електроніка і кібернетика 78.21.49 
Економічна кібернетика 06.35.21 
Загальні питання кібернетики 28.01 
Загальні питання. Вступ в економічну кібернетику 06.35.21.01 
Історія кібернетики. Персоналія 28.01.09 
Кібернетика 28 
Математична кібернетика 27.47 
Медична кібернетика 76.03.59 
Фізіологічна кібернетика 34.55.17 
КІБЕРНЕТИЧНИЙ 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
Кібернетичні пристрої захисту приміщень від пожеж 59.73.35.11 
Математичні і кібернетичні методи 31.01.77 
Математичні та кібернетичні методи 38.01.77; 52.01.77 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи 37.01.77; 39.01.77; 43.01.77; 47.01.77; 59.01.77; 62.01.77; 64.01.77; 65.01.77; 66.01.77; 67.01.77; 69.01.77; 71.01.77; 73.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні та кібернетичні методи 45.01.77; 50.01.77; 53.01.77; 55.01.77; 58.01.77; 68.01.77; 70.01.77 
Методи дослідження та моделювання. Математичні та кібернетичні методи 44.01.77 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Прилади для вимірювання параметрів радіотехнічних кіл 47.61.31 
Теорія ігор та її застосування в кібернетичних системах 28.29.05 
Теорія кібернетичних систем керування 28.19 
КІЛЬЦЕ 
Кільця і модулі 27.17.19 
Накопичувальні кільця релятивістських заряджених частинок 47.31.39 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
Структури, з булевими кільцями та алгеброю 27.17.21 
КІМНАТА 
Ванні кімнати 75.29.33.13 
КІНЕМАТИКА 
Дослідження кінематики і динаміки роботів і маніпуляторів 55.30.03.03 
Кінематика і динаміка ДВЗ 55.42.03.43 
Кінематика і динаміка зоряних систем 41.27.15 
Кінематика процесів різання абразивним інструментом 55.19.05.13 
Кінематика процесів різання лезовим інструментом 55.19.03.13 
Кінематика. Математико-механістична геометрія руху 30.15.37 
КІНЕМАТИЧНИЙ 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Теорія кінематичного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.05 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
КІНЕМАТОГРАФ 
Етика в творах кінематографа 18.67.10.09 
КІНЕМАТОГРАФІЯ 
Економіка кінематографії 18.67.75 
Організація кінематографії 18.67.15 
КІНЕТИКА 
Динаміка. Кінетика 30.15.41 
Кінетика електродних процесів 31.15.33.09 
Кінетика і механізм металургійних процесів 53.03.05.33 
Кінетика хімічних реакцій 31.15.27.05 
Кінетика. Горіння. Вибухи. Топохімія. Каталіз 31.15.27 
Теоретичні питання електрохімічної кінетики 61.13.27.03 
КІНЕТИЧНИЙ 
Гази. Кінетична теорія газів 31.15.21.05 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Теорія невідновних процесів і кінетичних явищ 29.17.43 
КІННИЙ 
Кінний спорт 77.29.23 
Кінний цирк 18.51.45.17 
КІНО 
Кіно. Кіномистецтво 18.67 
Німе кіно 18.67.09.11 
Техніка кіно і телебачення 18.67.10.13 
КІНОАПАРАТУРА 
Виробництво фото- і кіноапаратури та устаткування 60.33.17 
КІНОГЛЯДАЧ 
Психологія кіномистецтва і психологія кіноглядача 18.67.28 
КІНОМИСТЕЦТВО 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення кіномистецтва 18.67.10 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань кіномистецтва 18.67.01.15 
Історія кіномистецтва 18.67.09 
Кіно. Кіномистецтво 18.67 
Кіномистецтво окремих країн 18.67.91 
Питання освіти в кіномистецтві 18.67.01.13 
Психологія кіномистецтва і психологія кіноглядача 18.67.28 
Соціологічні проблеми кіномистецтва 18.67.27 
Сучасний стан кіномистецтва 18.67.10.11 
Теорія кіномистецтва 18.67.07 
КІНОТЕАТР 
Організація кінотеатрів 18.67.15.15 
КІНОТЕХНІКА 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
КІНОФІЛЬМ 
Типологія кінофільмів 18.67.45 
КІОСК 
Дрібнороздрібні торговельні об'єкти (павільйони, кіоски) 71.31.11.11 
КІР 
Кір 76.29.47.25 
КІСТКА 
Сувенірні вироби та прикраси з кістки та рогу 80.31.35.15 
Хвороби кісток 76.29.40.05 
Художнє оброблення кістки та рогу 80.31.35.13 
КІСТКОВИЙ 
Кістковий клей 61.61.39.07 
КІСТКОВО-М'ЯЗОВИЙ 
Туберкульоз кістково-м'язовий 76.29.53.07 
Хвороби кістково-м'язової системи 76.29.40 
КІСТОЧКА 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
КІШКІВНИК 
Хвороби кишечнику 76.29.34.11 
КЛАВІШНИЙ 
Електромеханічні клавішні калькулятори 50.29.29 
Електронні клавішні калькулятори і реєстратори 50.29.31 
Клавішні музичні інструменти 80.29.29 
Клавішні та лічильно-перфораційні машини 50.29 
КЛАПАН 
Вентилі і клапани 55.39.45.31 
Культура різних класів, соціальних верств і груп населення 13.11.27 
Психологія класів і великих соціальних спільностей 15.41.35 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
Соціальні класи, спільноти і групи 02.41.31; 04.41 
Соціальні класи. Соціальна стратифікація і мобільність 04.41.21 
КЛАСИФІКАТОР 
Класифікатори і номенклатури 83.75.19 
КЛАСИФІКАЦІЯ 
Дроблення. Подрібнювання. Просівання. Класифікація 52.45.15 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальні властивості і класифікація гормонів 31.27.37.05 
Класифікація білків 31.23.27.11 
Класифікація вакуумметрів за методом вимірювання 81.29.21.07 
Класифікація вакуумметрів за принципом дії 81.29.21.05 
Класифікація водних ресурсів 70.27.05 
Класифікація ґрунтів 68.05.35 
Класифікація кадрів і професійний поділ праці 81.79.05 
Класифікація кліматів і кліматичне районування 37.23.15 
Класифікація ліпідів 31.23.33.05 
Класифікація мов 16.21.23 
Класифікація музеїв 13.51.07.11 
Класифікація пакувальних матеріалів 81.90.09.05 
Класифікація пам'ятників 13.61.07.11 
Класифікація патентних матеріалів 85.35.03 
Класифікація тари 81.90.09.11 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
Класифікація, номенклатура та асортимент продукції 81.13.71 
Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності 85.29.07.25 
Моделі, їхні різновиди і класифікація 28.17.05 
Номенклатура і класифікація вітамінів 31.23.23.05 
Принцип дії і класифікація 81.29.19.05 
Принципи класифікації дисперсних систем 31.15.37.07 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Склад, властивості, класифікація нафти і газу 61.51.03 
Спортивна класифікація 77.03.19 
Теорія процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.03 
Термінологія, класифікація і номенклатура 31.01.35 
Усереднення, подрібнювання, просівання, класифікація 53.37.15.15 
Устаткування для подрібнення, класифікації та змішування 55.39.31.29 
Устаткування для процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.05 
КЛАСИФІКУВАННЯ 
Устаткування для сортування, класифікування і зневоднювання 55.33.41.33 
КЛАСИЦИЗМ 
Мистецтво епохи класицизму 18.09.17 
Образотворче мистецтво епохи класицизму 18.31.09.21 
КЛАСИЧНИЙ 
Класична генетика 34.23.04 
Класична механіка. Релятивістська механіка. Класична теорія поля 29.05.09 
Класична музика 18.41.45.11 
КЛАСОВИЙ 
Соціальний і класовий склад населення 05.61.27 
КЛЕЄНИЙ 
Виробництво фанери клеєної 66.35.33.15 
КЛЕЇЛЬНИЙ 
Клеїльні речовини 61.61.39.19 
КЛЕЙ 
Адгезивні способи (клеї) 81.35.37.05 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Гумові клеї і герметики. Гумована продукція 61.63.35 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Кістковий клей 61.61.39.07 
Клеї 81.29.09.35 
Клеї і герметики 61.61.39 
Лакофарбові матеріали, клеї і мастики в будівництві 67.09.51 
Міздровий клей. Клей для шкіри 61.61.39.05 
Рибний клей. Рибний желатин 61.61.39.11 
Рідкий клей 61.61.39.17 
КЛЕЙОВИЙ 
Машини для виробництва нетканих матеріалів клейовим способом 55.59.33.35 
КЛЕРИКАЛЬНИЙ 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
КЛІМАТ 
Вплив космічних факторів на довкілля та клімат Землі 89.53.43.07 
Вплив сонячної активності на погоду і клімат 37.23.33 
Класифікація кліматів і кліматичне районування 37.23.15 
Клімат вільної атмосфери 37.23.23 
Клімат міста 37.23.27 
Клімати минулого. Зміна клімату 37.23.29 
Моделювання клімату. Прогноз клімату 37.23.31 
Окремі елементи клімату 37.23.17 
Рельєф, клімат 23.04.04 
КЛІМАТИЧНИЙ 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей кріогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Класифікація кліматів і кліматичне районування 37.23.15 
Кліматичні атласи і довідники 37.23.21 
Комплексні кліматичні описи 37.23.19 
Метали та сплави, стійкі до кліматичних впливів у цілому 81.33.07.05 
КЛІМАТОЛОГІЯ 
Будівельна кліматологія, метеорологія 67.21.25 
Кліматологія 37.23 
Методи кліматології 37.23.35 
Прикладна кліматологія 37.23.51 
Синоптична кліматологія 37.23.37 
КЛІМАТОУТВОРЕННЯ 
Кліматоутворення 37.23.03 
КЛІНІЧНИЙ 
Клінічна алергологія 76.29.38 
Клінічна медицина 76.29 
Клінічна фармакологія 76.31.29 
Клінічна фармакологія. Фармація 76.31 
Клінічні методи діагностики 76.29.11.05 
КЛІПТОГРАФІЧНИЙ 
Засоби кліптографічного захисту інформації 20.51.35 
КЛІТИНА 
Біофізика клітини 34.17.23 
Генетика соматичних клітин 34.23.27 
Експресія генів у клітинах людини і тварин 62.37.99.11 
Експресія генів у клітинах мікроорганізмів 62.37.99.09 
Іммобілізовані клітини 62.39.29.07 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
Імунокомпетентні клітини і органи 34.43.29 
Клітинні взаємодії. Поведінка клітини в культурі 34.19.21 
Культивування клітин і тканин людини і тварин 62.33.31 
Культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Статеві клітини і запліднення 34.21.15 
Стовбурові клітини 34.21.16 
Умови культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29.05 
Хвороби (інфекції) культур клітин 34.19.26 
Цитоекологія. Реакція клітини на зовнішні впливи 34.19.23 
КЛІТИННА 
Іммобілізовані клітинні елементи 62.39.29.11 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
Клітинна інженерія 62.33 
Клітинні взаємодії. Поведінка клітини в культурі 34.19.21 
Молекулярна біологія клітинної поверхні 34.15.37 
Молекулярна і клітинна радіобіологія 34.49.19 
КЛІЩОВИЙ 
Енцефаліт кліщовий 76.29.50.73 
КЛОНАЛЬНИЙ 
Клональне мікророзмноження рослин 62.33.29.11 
КЛОНУВАННЯ 
Клонування, картування, ідентифікація і синтез генів 62.37.99.07 
КЛОУН 
Мистецтво клоунів 18.51.45.15 
КЛЮЧ 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
КНИГА 
Книга. Книгознавство 19.51.45 
Книги. Брошури 60.29.29.05 
Папір для книг і часописів 60.29.14.07 
КНИГОЗНАВСТВО 
Книга. Книгознавство 19.51.45 
КНИЖКОВИЙ 
Книжкова торгівля. Пропаганда і поширення преси 19.51.65 
Унікальні книжкові колекції 13.31.01.13 
КОАГУЛЯНТ 
Військові навчання коаліційних збройних сил 78.27.01.15 
Коагулянти (сировинний натуральний каучук) 61.63.09.07 
Коаліційні збройні сили 78.27.62 
КОБАЛЬТ 
Виробництво кобальту 53.37.31.19 
Сплави на основі хрому, кобальту, нікелю і міді 55.09.33.17 
КОВАЛЕНТНИЙ 
Ковалентний зв'язок 31.15.15.09 
КОВАЛЬСТВО 
Вироби художнього ковальства 80.31.29.05 
КОВАЛЬСЬКИЙ 
Ковальські, слюсарні та інші формотворні роботи в будівництві 67.13.45 
КОВАЛЬСЬКО-ПРЕСОВИЙ 
Ковальсько-пресове устаткування 55.29.31 
КОВАЛЬСЬКО-ШТАМПУВАЛЬНИЙ 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Загальні питання механізації та автоматизації ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.57 
Загальні питання оснащення ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.55 
Загальні питання теорії ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.07 
Інформаційна діяльність щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.29 
Інші види ковальсько-штампувального виробництва 55.16.99 
Історія ковальсько-штампувального виробництва. Персоналія 55.16.01.09 
Кадри ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.79 
Керівні матеріали щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.01 
Ковальсько-штампувальне виробництво 55.16 
Ковальсько-штампувальний інструмент 55.31.31 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Охорона довкілля в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.94 
Стандартизація щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Теорія ковальсько-штампувальних процесів 55.16.03 
Термінологія. Довідники, словники з ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.33 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
КОВБАСНИЙ 
Виробництво ковбасних виробів і копченини 65.59.31 
Ковзні транспортні засоби. Сани. Санки 73.49.99.11 
Машини і устаткування для виробництва ковбасних виробів 55.63.49.31 
Муфти ковзання 55.03.35.21 
Підшипники (вальниці) ковзання 55.03.33.15 
Фігурне катання на ковзанах 77.29.60 
КОВЗАНЯРСЬКИЙ 
Ковзанярський спорт 77.29.24 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
КОВКИЙ 
Ковкий чавун 55.09.31.19 
КОВШОВИЙ 
Навантажувачі ковшові 55.53.29.39 
КОГЕНЕРАЦІЙНИЙ 
Когенераційна енергетика 44.31.45 
КОГЕРЕНТНИЙ 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Приймальні пристрої оптичного когерентного випромінювання 47.35.37 
КОГНІТИВНИЙ 
Когнітологія. Когнітивний аналіз і моделювання 28.29.67 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Моделі когнітивної психології 28.23.23 
Рефлексивні аспекти в когнітивному моделюванні 28.29.67.37 
Теорія когнітивного аналізу і моделювання 28.29.67.31 
КОГНІТОЛОГІЯ 
Когнітологія. Когнітивний аналіз і моделювання 28.29.67 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
Теорія аргументації в когнітології 28.29.67.17 
Теорія репрезентації в когнітології 28.29.67.19 
КОДЕКС 
Кодекси України 85.01.01.51 
КОДИКОЛОГІЯ 
Кодикологія 03.81.39 
КОДИФІКАЦІЯ 
Кодифікація 78.01.37.07 
КОДУВАННЯ 
Теорія кодування 28.21.19 
Техніка кодування і передавання зображення 49.40.37 
КОЖГАЛАНТЕРЕЙНИЙ 
Моделювання і конструювання шкіргалантерейних виробів 64.43.14 
КОЗІВНИЦТВО 
Козівництво 68.39.33 
КОКІЛЬ 
Лиття в кокіль 55.15.23.19 
КОКЛЮШ 
Коклюш 76.29.50.23 
КОКС 
Виробництво чавуну в доменних печах на коксі 53.31.18.13 
Нові напрями і удосконалення виробництва коксу 61.53.17.17 
КОКСУВАННЯ 
Коксування твердих горючих копалин 61.53.17 
Печі для коксування вугілля 61.53.17.07 
Підготування вугілля для коксування 61.53.17.05 
Технологія коксування 61.53.17.11 
КОКТЕЙЛЬ 
Виробництво коктейлів і слабоалкогольних напоїв 65.47.35 
КОЛАГЕНОВИЙ 
Колагенові хвороби і близькі синдроми 76.29.32 
КОЛАГЕНОЗ 
Імунологія колагенозів 34.43.57 
КОЛЕГА 
Взаємостосунки лікарів з колегами 76.75.27.05 
КОЛЕДЖ 
Педагогічні коледжі, училища 81.79.11.21 
КОЛЕКТИВ 
Масові форми поведінки поза колективом 15.41.51 
Наукові школи і колективи 12.21.69 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
Психологія малих груп і колективів 15.41.47 
Соціальні групи. Колективи 04.41.31 
Трудові колективи 10.15.57 
Трудові колективи як елемент політичної системи 11.15.76 
КОЛЕКТИВНИЙ 
Колективний договір 10.63.27 
Колективні засоби захисту 86.23.13 
Прискорювачі, побудовані за принципом колективного прискорення 47.31.33 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
КОЛЕКТОР 
Сонячний колектор 87.01.81.27 
Сонячні колектори 44.37.35 
Штучні водоймища, канали, колектори 70.21.09.07 
КОЛЕКЦІЯ 
Зберігання музейних колекцій 13.51.08.11 
Консервація і реставрація колекцій 13.51.08.13 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Унікальні книжкові колекції 13.31.01.13 
КОЛЕСО 
Шини, колеса і неколісні рушії автомобілів 55.43.41.39 
КОЛИВАННЯ 
Геометрія, обертання і коливання молекул 29.29.19 
Коливання в автомобілях 55.43.03.23 
Коливання і хвилі 29.27.17 
Коливання кристалічних ґрат 29.19.07 
Коливання механічних систем 30.15.27 
Коливання пружних тіл 30.19.21 
Коливання, вібрації та шум ДВЗ 55.42.03.45 
Нелінійні коливання і хвилі 29.35.03 
Пружні коливання і хвилі 29.37.03 
Теорія хвиль і коливання рідини 30.17.19 
КОЛІЗІЯ 
Учення про колізію законів 10.89.22 
КОЛІМАЦІЙНИЙ 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
КОЛІР 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
КОЛІСНИЙ 
Безрейковий колісний транспорт 73.41.21 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
Колісні вантажоперевезення. Ручні візки. Тачки 73.49.99.07 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Колісні повнопривідні машини 55.43.33.33 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
КОЛОДКА 
Конструювання і виготовлення колодок 64.41.15 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
КОЛОДКОВИЙ 
Колодкові гальма 55.03.37.21 
КОЛОЇД 
Хімія колоїдів. Дисперсні системи 31.15.37 
КОЛЬОР 
Використання кольору в художньому конструюванні 81.95.05 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Кольори та їхні властивості. Теорія кольору 29.31.53 
Роль кольору у формуванні художнього образу виробу 81.95.05.05 
КОЛЬОРОВИЙ 
Автоматизація і механізація в кольоровій металургії 53.37.01.85 
Аналіз кольорових металів і сплавів 53.81.35 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Виробництво каліброваного металу і дроту з кольорових металів 53.45.31 
Виробництво кольорових металів і сплавів 53.37 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво труб із кольорових металів і сплавів 53.47.39 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Вторинні матеріальні ресурси кольорової металургії 81.91.09.19 
Галогеносрібні матеріали для кольорової фотографії 61.41.31 
Друкарські фарби (чорні та кольорові) 60.29.11.07 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Застосування кольорових металів в автомобілебудуванні 55.43.09.13 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.86 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Інші питання збагачування руд кольорових металів 53.37.15.99 
Інші питання перероблення вторинної сировини кольорових металів 53.37.91.41 
Кадри в кольоровій металургії 53.37.01.79 
Кольорові метали і сплави 81.29.09.25 
Кольорові метали і сплави в суднобудуванні 55.45.09.13 
Комплексне керування якістю в кольоровій металургії 53.37.01.81 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Матеріально-технічне постачання в кольоровій металургії 53.37.01.88 
Оброблення дорогоцінних і кольорових металів та їхніх сплавів 80.33.29 
Опис підприємств кольорової металургії 53.37.01.76 
Оптичне скло. Скло для окулярів. Кольорове скло 81.37.09.05 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Охорона довкілля в кольоровій металургії 53.37.01.94 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Пожежна безпека в кольоровій металургії 53.37.01.92 
Порошкова металургія кольорових металів та їхніх сплавів 53.39.31 
Правові питання в кольоровій металургії 53.37.01.80 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Розроблення родовищ кольорового виробного каменю 52.43.31 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Складське господарство в кольоровій металургії 53.37.01.89 
Спікливі кольорові сплави 55.09.35.17 
Стандарти з кольорової металургії 53.37.01.37 
Стани для волочіння чорних і кольорових металів 55.35.45 
Статистика в кольоровій металургії 53.37.01.73 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Технічна естетика. Ергономіка в кольоровій металургії 53.37.01.95 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Транспорт на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.87 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Устаткування для виплавлення кольорових металів та їхніх сплавів 55.35.37 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
Устаткування для прокатування чорних і кольорових металів 55.35.41 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
КОЛЯСКА 
Причепи і коляски мотоциклів 55.43.39.39 
КОМАНДУВАННЯ 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
КОМБАЙН 
Очищувальні комбайни 55.33.33.31 
Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь 81.83.19.19 
Ремонт складових частин комбайнів та автомобілів 81.83.19.17 
Різальний інструмент очисних і прохідницьких комбайнів 55.33.35.29 
КОМБІКОРМОВИЙ 
Комбікормова промисловість 65.31 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
Машини і устаткування для круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31.31 
Продукція комбікормового виробництва 65.31.29 
Сировина для комбікормової промисловості 65.31.09 
Технологія і технологічне устаткування комбікормового виробництва 65.31.13 
КОМБІНАТОРНИЙ 
Алгоритмічні задачі комбінаторного аналізу 27.45.20 
Загальна теорія комбінаторного аналізу 27.45.15 
Комбінаторна теорія вибору 27.45.19 
Комбінаторний аналіз. Теорія графів 27.45 
Комбінаторні конфігурації і таблиці 27.45.18 
КОМБІНОВАНИЙ 
Автомобілі з комбінованим приводом 55.43.35.31 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комбінований різальний інструмент 55.31.30 
Комбіновані двигуни 55.42.33 
Комбіновані енергетичні установки 55.37.29.19 
Комбіновані і універсальні деревообробні верстати 66.29.29.31 
Комбіновані кінцеві пристрої 19.71.13 
Комбіновані конструкції 67.11.41 
Комбіновані методи збагачування. Випалювання 52.45.23.11 
Комбіновані методи оброблення 55.20.27 
Комбіновані методи плавлення 53.03.15.29 
Комбіновані підшипники (вальниці) та напрямні 55.03.33.19 
Комбіновані помпи 81.29.17.15 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Комбіновані суднові установки 55.45.29.37 
Комбіновані та інші верстати 55.29.33.53 
Комбіновані та інші види авіаційних двигунів 55.42.47.51 
Комбіновані та інші покриття 55.22.29 
Комбіновані та універсальні верстати 66.29.35.35 
Комбіновані типи ущільнень 55.03.39.19 
Лінійки перевірні, паралельні, комбіновані 59.73.33.29 
Протипожежні установки. Комбіновані системи гасіння 81.92.15.07 
Спеціальні та комбіновані методи збагачування 53.37.15.23 
Спеціальні та комбіновані способи і засоби розроблення родовищ 52.13.19 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Установки з комбінованими джерелами енергії 55.38.29 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
Циркулі комбіновані, ділильні (розмічальні) 59.73.33.33 
КОМБІНУВАННЯ 
(Концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування) -> 0Д.ҐБ.БА 06.51.35 
КОМЕДІЯ 
Театр музичної комедії (оперети) 18.45.45.15 
КОМЕРЦІЙНИЙ 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Комерційна діяльність 71.31.75.05 
Комерційні аспекти інформаційних джерел 20.17.19 
Комерційні операції 82.15.21.05 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Комерційні питання, кон'юнктура, реклама в прокатному виробництві 53.43.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама 20.01.15; 45.01.14; 47.01.14; 49.01.14; 50.01.14; 52.01.14; 53.01.14; 58.01.14; 59.01.14; 61.01.14; 62.01.14; 64.01.14; 65.01.14; 66.01.14; 67.01.14; 68.01.14; 69.01.14; 70.01.14; 71.01.14; 73.01.14; 77.01.14; 89.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в енергетиці 44.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама із стандартизації 84.01.14 
Міжнародний комерційний арбітраж 72.27.31 
Торгове (комерційне) право. Право акціонерних товариств 10.27.59 
КОМЕТА 
Комети 41.19.31 
КОМІРКА 
Біохімічні паливні елементи і фотосинтетичні комірки 62.35.37 
КОМІРЧАСТИЙ 
Комірчастий розпад 53.49.05.39 
КОМІСІЯ 
Медико-соціальні експертні комісії 86.31.05 
Організація роботи лікарсько-льотної комісії 76.35.29.05 
КОМІТЕТ 
Робота комітету Червоного Хреста 76.75.31.15 
КОМП'ЮТЕР 
Автоматизація фізичного експерименту із застосуванням комп'ютерів 29.03.85 
Комп'ютер і архітектура 67.23.15.11 
Комп'ютер і проектування 67.23.15.09 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
КОМП'ЮТЕРИЗАЦІЯ 
Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування 06.54.51 
КОМП'ЮТЕРНИЙ 
Комп'ютерна графіка 18.31.41.15 
Комп'ютерна графіка, віртуальна реальність та їхнє використання на телебаченні 19.61.35 
Комп'ютерна лінгвістика 16.31.03 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Комп'ютерні томографи 76.13.17.15 
Навчальні комп'ютерні системи 14.01.85.03 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
КОМП'ЮТЕРОБАЧЕННЯ 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
КОМПАНІЯ 
Екологічна економіка приватних компаній 87.01.75.41 
Робота редакцій радіопередач і програмовиробничих компаній 19.65.31.03 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
КОМПАРАТИВІЗМ 
Компаративізм 17.01.25.15 
КОМПЕНСАЦІЯ 
Гарантії та компенсації 10.63.45 
Компетенція, юрисдикція кримінальних судів 10.79.31 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Пільги і компенсації 86.21.11 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
КОМПЛЕКС 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Аналого-цифрові (гібридні) обчислювальні машини і обчислювальні комплекси 50.35 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Геофізичні вимірювальні комплекси 59.31.31.07 
Допоміжне устаткування стартових комплексів 55.49.49.35 
Економіка агропромислового комплексу в цілому 06.71.07 
Загальні характеристики космодрому і стартових комплексів 55.49.49.13 
Засоби технічного забезпечення зенітних комплексів 78.25.17.17 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Засоби транспортування зенітних комплексів 78.25.17.25 
Зенітні артилерійські комплекси та установки 78.25.17.07 
Зенітні гарматні ракетні комплекси 78.25.17.11 
Зенітні ракетні системи і комплекси 78.25.17.05 
Комплекси устаткування для проведення вертикальних і похилих виробок 55.33.29.29 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Комплекси устаткування і машин для проведення горизонтальних виробок 55.33.29.31 
Комплекси, будівлі і споруди зв'язку 67.29.67 
Комплекси, будівлі і споруди транспорту 67.29.63 
Лінії та автоматичні комплекси для листового штампування 55.16.19.31 
Лінії та автоматичні комплекси для об'ємного штампування 55.16.17.31 
Лінії та автоматичні комплекси для пресування 55.16.24.31 
Лінії та автоматичні комплекси для різання 55.16.23.31 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України 78.75.33.01 
Оперативно-тактичні та тактичні комплекси і ракети 78.25.07.05 
Пам'ятки архітектури. Меморіальні комплекси 67.07.29 
Переносні зенітні ракетні комплекси 78.25.17.13 
Прискорювальні комплекси 47.31.41 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Промислові комплекси, будівлі і споруди 67.29.53 
Протитанкові ракетні комплекси та ракети 78.25.07.11 
Розвідувально-ударні та розвідувально-вогневі комплекси 78.25.08 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Сільськогосподарські будівлі і споруди. Агропромислові комплекси 67.29.55 
Складські комплекси, будівлі і споруди 67.29.89 
Стартові комплекси. Космодроми 55.49.49 
Статистика агропромислового комплексу 83.31.27 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Територіально-промислові комплекси. Промислові вузли і центри 06.61.43 
Технологічні комплекси і служби на поверхні 52.13.39 
Устатковування контрольно-вимірювальних комплексів і систем 55.49.45 
Цифрові обчислювальні машини та обчислювальні комплекси (ОК) 50.33 
КОМПЛЕКСНЕ 
Будова комплексних сполук 31.17.29.05 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Дослідження оборотності руд. Комплексне використання сировини 53.37.15.07 
Екстракційна хімія неорганічних і комплексних сполук 31.17.39 
Загальні питання комплексного вивчення окремих країн і регіонів 23.01 
Комплексне вивчення окремих країн і регіонів 23 
Комплексне використання водних ресурсів. Вплив зрошування і осушування надовкілля 70.94 
Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03.05 
Комплексне керування якістю в кольоровій металургії 53.37.01.81 
Комплексне керування якістю в чорній металургії 53.31.01.81 
Комплексне освоєння надр. Ресурсозаощадження 52.01.81.05 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Комплексний автоматизований електропривід 45.41.33 
Комплексний вплив антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення 87.25.33 
Комплексний розвиток транспорту 73.47.10 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Лінії для комплексних процесів 55.16.13.31 
Механізація і автоматизація для комплексних процесів 55.16.13.33 
Оснащення для комплексних процесів 55.16.13.35 
Регіональні аспекти комплексного використання природних ресурсів 87.35.91 
Тематичне і комплексне картографування 36.33.27 
Теорія і дослідження комплексних процесів 55.16.13.03 
Теорія функцій комплексних змінних 27.27 
Технологія комплексних процесів 55.16.13.13 
Устаткування для комплексних процесів 55.16.13.29 
Функції багатьох комплексних змінних 27.27.19 
Функції одної комплексної змінної 27.27.15 
КОМПЛЕКСНИЙ 
Загальні і комплексні проблеми природничих і точних наук 43 
Загальні і комплексні проблеми технічних і прикладних наук 81 
Комплексна механізація лісосплавних робіт 66.17.17.05 
Комплексні (в тому числі статистичні) зведення про територію 23.04 
Комплексні і регіональні проблеми охорони вод 87.19.91 
Комплексні кліматичні описи 37.23.19 
Комплексні питання в сільському господарстві 68.01.51 
Комплексні проблеми суспільних наук 26 
Комплексні процеси 55.22.01.05 
Комплексні сполуки 31.17.29 
Комплексні сполуки срібла і міді 31.17.29.09 
Комплексні та регіональні проблеми охорони ландшафту 87.29.91 
Комплексні та регіональні проблеми охорони надр 87.23.91 
Комплексні та спеціальні розділи механіки 30.51 
Комплексні телемеханічні установки 50.45.37 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Кристалогідрати і подвійні солі як комплексні сполуки 31.17.29.07 
Неорганічна хімія. Комплексні сполуки 31.17 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Теоретичні та методологічні засади із стандартизації. Випереджувальна та комплексна стандартизація 84.15.03 
КОМПЛЕКТ 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
КОМПЛЕКТАЦІЯ 
Наукова комплектація музейного фонду 13.51.15.11 
КОМПЛЕКТУВАННЯ 
Зберігання і комплектування партій товарів 81.89.13.11 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Комплектування і експертиза цінності документів 13.71.15.17 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Лабораторії та їхнє комплектування 31.05.15 
Системи комплектування і відпускання обідів 55.65.47 
КОМПЛЕМЕНТ 
Керамічні композиції, утворені на основі цих металів 81.33.43.15 
Полімерні композиції і напівфабрикати для виробництва пластмас 61.61.09 
Система комплементу 34.43.21 
Теорія архітектури. Архітектурні композиції 67.07.03 
Художня композиція 18.31.07.11 
Шахи і шахова композиція 77.29.66 
Шашки і шашкова композиція 77.29.67 
КОМПОЗИЦІЙНИЙ 
Виробництво композиційних матеріалів на текстильній основі 64.29.99.21 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Композиційні матеріали 55.09.43; 67.09.55 
Композиційні матеріали для радіоелектроніки 47.09.53 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
Підсилені пластмаси, композиційні і наповнені матеріали 61.61.29 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Теорія композиційних матеріалів 55.09.43.03 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
КОМПОНЕНТ 
Активність компонентів металургійних розплавів 53.03.05.27 
Армовані компоненти 55.09.43.15 
Використання компонентів газу 61.51.21.11 
Відокремлення твердих компонентів від сирої нафти 61.51.13.11 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Газоподібні компоненти сирої нафти 61.51.03.07 
Головні компоненти ефірних олій 61.47.31.11 
Компоненти, деталі креслярських циркулів 59.73.33.63 
Людина як компонент системи 81.95.55 
Одержання інших компонентів рідкого палива 62.35.31.07 
Очищення і добування цінних компонентів 58.91.23 
Проектування і конструювання радіодеталей і компонентів 47.14.03 
Розділення газів на компоненти 61.51.21.07 
Розподіл компонентів у металургійних системах 53.03.05.31 
Теоретичні основи радіодеталей і компонентів 47.03.01 
Тепловидільні елементи та їхні компоненти 58.33.27 
Технологія і устаткування для виробництва радіодеталей та компонентів 47.13.13 
Ціннний компонент екосистеми 87.01.75.35 
КОМПОНУВАННЯ 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Компонування і загальний характер рушійих і енергетичних установок 55.49.07.39 
КОМПОСТУВАННЯ 
Відходи компостування 87.53.13.27 
Сміттєущільнювальні, сміттєдробильні машини, установки для компостування 55.55.33.31 
КОМПРЕСІЙНО-АБСОРБЦІЙНИЙ 
Схема і устаткування компресійно-абсорбційних холодильних установок 55.39.41.29 
КОМПРЕСІЙНО-ДИСТРАКЦІЙНИЙ 
Апарати компресійно-дистракційні 76.13.19.13 
КОМПРЕСОР 
Виробницто компресорів 55.39.39 
Відцентрові та осьові компресори 55.39.39.29 
Загальні питання щодо виробництва компресорів будівельних підприємств 55.39.39.01 
Інші компресори. Компресорні станції та установки 55.39.39.37 
Компресори 81.31.11.05 
Поршневі компресори 55.39.39.33 
Ротаційні компресори 55.39.39.35 
Спеціальні матеріали для виробництва компресорів 55.39.39.09 
Теорія, дослідження, питання розрахунку і проектування компресорів 55.39.39.03 
КОМПРЕСОРНИЙ 
Інші компресори. Компресорні станції та установки 55.39.39.37 
КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ 
Об'єкти комунально-побутового призначення 67.29.69 
КОМУНІЗМ 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
КОМУНІКАТИВНИЙ 
Використання технічних засобів для масової комунікації 19.71 
Умонтовувані засоби систем комунікацій і зв'язу, а також підіймально- транспортні засоби 75.31.26 
Загальна типологія інженерних комунікацій 67.53.03 
Загальні питання вивчення масової комунікації 19.01 
Загальні питання комунального господарства 75.31.01 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Інформаційна діяльність у галузі масової комунікації 19.01.29 
Інформаційні технології в наукових комунікаціях 12.21.65.03 
Інші машини і устаткування для комунального господарства 55.55.99 
Інші технічні засоби для масової комунікації. 19.71.19 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія масової комунікації 19.21.09 
Комунальна гігієна і гігієна довкілля 76.33.33 
Комунальна теплоенергетика 44.31.43 
Комунальне господарство 75.31 
Комунальне машинобудування 55.55 
Комунікативна організація речення 16.21.43.23 
Комунікації в науці 12.21.65 
Комунікаційне обладнання 50.39.31 
Масова комунікація 19.21 
Масова комунікація в окремих країнах 19.21.91 
Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації 19 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Монтаж устаткування і комунікацій на машинобудівному заводі 55.01.83.31 
Монтаж устаткування і комунікацій на металургійних заводах 53.01.82.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Організація науково-дослідної роботи з проблем масової комунікації 19.01.21 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Очищення і утилізація комунальних стічних вод 70.25.10 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Психологія спілкування. Процеси комунікації 15.41.39 
Соціологія інформації і комунікації 04.51.54 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія масової комунікації 19.21.07 
Теорія, конструювання і випробування комунальних машин 55.55.03 
Устаткування для укладання комунікацій 55.53.37.31 
КОМУТАЦІЙНИЙ 
Комутаційні елементи 47.59.37; 50.09.41 
КОМУТАЦІЯ 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
КОН'ЮНКТИВІТ 
Кон'юнктивіт 76.29.56.19 
КОН'ЮНКТУРА 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Комерційні питання, кон'юнктура, реклама в прокатному виробництві 53.43.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама 20.01.15; 45.01.14; 47.01.14; 49.01.14; 50.01.14; 52.01.14; 53.01.14; 58.01.14; 59.01.14; 61.01.14; 62.01.14; 64.01.14; 65.01.14; 66.01.14; 67.01.14; 68.01.14; 69.01.14; 70.01.14; 71.01.14; 73.01.14; 77.01.14; 89.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в енергетиці 44.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама із стандартизації 84.01.14 
Кон'юнктура світових товарних ринків 72.25.31 
Прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків 72.25.39 
КОН'ЮНКТУРНИЙ 
Кон'юнктурні питання 55.30.01.15 
КОНВЕЙЄР 
Забійні конвеєри 55.33.33.37 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
КОНВЕЄРНИЙ 
Безперервний та напівбезперервний конвеєрний транспорт 73.41.19.05 
Конвеєрний транспорт 73.41.19 
КОНВЕКТИВНИЙ 
Динамічні процеси в конвективній зоні та атмосфері Сонця 89.51.31.05 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
КОНВЕКЦІЯ 
Математичні моделі конвекції 27.35.46 
КОНВЕРСІЯ 
Конверсія військового виробництва 78.75.33.07 
КОНВЕРТ 
Виробництво сталі в конвертерах 53.31.23.17 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
КОНГРЕС 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань кіномистецтва 18.67.01.15 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Конференції, з'їзди, конгреси у сфері бібліотекарства 13.31.01.11 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Міжнародні конгреси, конференції, наради 10.87.45 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції 55.53.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних конгресів з питань металургії 53.01.13.11 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
КОНДЕНСАТ 
Геологія родовищ нафти, газу і конденсатів 38.53 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Ресурси нафти, газу і конденсату 52.47.01.13 
Родовища нафти, газу і конденсату 38.53.21 
Склад і властивості нафти, газу і конденсату 52.47.01.11 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
КОНДЕНСАТОВІДВІДНИК 
Запобіжна і контрольна арматура, конденсатовідвідник тощо 55.39.45.33 
КОНДЕНСАТОР 
Газові та вакуумні конденсатори 45.35.37 
Інші види силових електричних конденсаторів 45.35.99 
Керамічні та скляні конденсатори 45.35.33 
Конденсатори 81.31.11.13 
Оксидні конденсатори 45.35.35 
Паперові та плівкові конденсатори 45.35.29 
Силові електричні конденсатори 45.35 
Слюдяні конденсатори 45.35.31 
КОНДЕНСАТОРНИЙ 
Конденсаторні батареї та установки 45.35.39 
Конденсаторні пристрої 45.35.41 
КОНДЕНСАТОРНО-ІМПУЛЬСИВНИЙ 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
КОНДЕНСАЦІЙНИЙ 
Конденсаційне сушіння 66.29.17.11 
Конденсаційні методи 31.15.39.07 
КОНДЕНСАЦІЯ 
Випаровування і конденсація 53.49.05.11 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
КОНДЕНСОВАНИЙ 
Сполуки з конденсованими ядрами 31.21.25.09 
Теорія конденсованого стану 29.19.03 
КОНДИТЕРСЬКИЙ 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виробництво борошняних кондитерських виробів 65.33.35 
Виробництво кондитерських виробів для дієтичного харчування 65.35.36 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
Кондитерська промисловість 65.35 
Кондитерські вироби з радіопротекторними властивостями 65.35.34 
Машини і устаткування для кондитерської промисловості 55.63.33.33 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
КОНДИЦІОНЕР 
Кондиціонери 55.55.43.41 
КОНДИЦІОНУВАННЯ 
Вентиляція і кондиціонування повітря 75.31.25 
Кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33.11 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Провітрювання і кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33 
Системи вентиляції, кондиціонування повітря і холодопостачання 67.53.25 
Системи кондиціонування, вентиляції, освітлення та опалення 55.41.05.47 
Установки для кондиціонування повітря 55.55.43.35 
Устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря 55.55.43 
Устаткування для кондиціонування рудникового повітря 55.33.43.43 
КОНКУРЕНТ 
Хвороби, вороги, паразити і конкуренти гідробіонтів 69.09.41 
КОНКУРЕНЦІЯ 
Конкуренція на світових товарних ринках 72.25.37 
Ринкова структура. Концентрація. Конкуренція. Підприємництво 06.56.21 
КОНКУРС 
Виставки, симпозіуми, конкурси, ярмарки-продажі 80.33.01.15 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
Міжнародні художні виставки, конкурси, фестивалі 18.17.65 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Танцювальні змагання, фестивалі, чемпіонати, конкурси 18.49.01.11 
Театральні фестивалі, конкурси, гастролі 18.45.01.11 
КОНОПЛЯ 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
КОНС'ЮМЕРИЗМ 
Конс'юмеризм (захист прав споживачів) 84.08.14 
КОНСЕРВА 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Виробництво овочевих консервів 65.53.30 
Виробництво фруктових консервів 65.53.29 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
КОНСЕРВАТИЗМ 
Консерватизм 26.03.45 
КОНСЕРВАЦІЙНИЙ 
Матеріально-технічна база реставраційних і консерваційних робіт 13.20.25 
КОНСЕРВАЦІЯ 
Консервація і реставрація колекцій 13.51.08.13 
Тимчасовий захист і консервація машинобудівної продукції 55.22.25 
КОНСЕРВНИЙ 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Машини і устаткування для консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 55.63.41 
Стерилізатори і автоклави для консервної промисловості 55.63.41.35 
Тара і пакувальне устаткування для консервної промисловості 55.63.41.45 
КОНСЕРВУВАННЯ 
Консервування та інші методи зберігання сировини на підприємствах 65.13.22 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
КОНСИГНАЦІЙНИЙ 
Консигнаційна торгівля 72.13.37 
КОНСТАНТА 
Вимірювання іонізуючого випромінювання і ядерних констант 90.27.38 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
КОНСТИТУЦІЙНИЙ 
Державне (конституційне) право і управління 10.15 
Державне (конституційне) право і управління окремих країн 10.15.91 
Конституції і документи конституційного характеру 10.15.23 
Конституційна демократія 11.15.31.03 
Конституційні основи політичної системи 11.15.27 
Обмеження і припинення конституційних прав. Надзвичайні заходи 10.15.15.13 
КОНСТИТУЦІЯ 
Конституції і документи конституційного характеру 10.15.23 
КОНСТРУКТИВНИЙ 
Конструктивне оформлення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.35 
Конструктивні елементи і устаткування для захисту від випромінювання 58.35.13 
Конструктивні та кріпильні елементи. Арматура 47.59.35 
Типи і конструктивні елементи складського обладнання 81.89.05.07 
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Проектні та конструкторські організації 81.14.05 
Устаткування для конструкторських бюро 59.73.33.53 
КОНСТРУКЦІЙНИЙ 
Взаємодія рідкометалічних теплоносіїв з конструкційними матеріалами 53.49.17.11 
Вибір конструкційних матеріалів 55.09.03.17 
Вибір конструкційних та інструментальних матеріалів 55.09.03 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Конструкційні матеріали 81.09.07.09 
Конструкційні матеріали в автомобілебудуванні 55.43.09 
Конструкційні матеріали для атомної та термоядерної енергетики 53.49.17.13 
Конструкційні матеріали термоядерних реакторів 58.34.09 
Конструкційні матеріали ядерних реакторів 58.33.09 
Конструкційні пластмаси 55.09.39.15 
Конструкційні сталі 55.09.29.17 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
КОНСТРУКЦІЯ 
Бетонні і залізобетонні конструкції 67.11.31 
Будівельні конструкції 67.11 
Виробництво будівельних металевих конструкцій 67.15.41 
Виробництво дерев'яних конструкцій 66.33.29 
Вібрація суден і суднових конструкцій 55.45.03.25 
Вузли та елементи конструкцій вагонів 55.41.37.33 
Дерев'яні конструкції 67.11.37 
Дія випромінювання на матеріали і конструкції 58.35.06 
Елементи конструкції локомотивів і вагонів 55.41.05 
Елементи конструкцій машин 55.33.02.31 
Залізниці особливої конструкції 73.29.11.05 
Інші елементи конструкцій локомотивів і вагонів 55.41.05.99 
Кам'яні та армокам'яні конструкції 67.11.33 
Комбіновані конструкції 67.11.41 
Конструкції агрегатів і вузлів літака 55.47.29.31 
Конструкції електролізерів 61.13.27.07 
Конструкції із застосуванням пластмас і скла 67.11.39 
Конструкції корпусу та устаткування судна 55.45.35.31 
Конструкції парових котлів 55.36.29 
Конструкції складських будівель і споруджень 81.89.05 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Конструкції топок і топкового устаткування парових котлів 55.36.31 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Конструкція і розрахунок елементів парових котлів 55.36.29.31 
Конструкція і технічні характеристики роботів і маніпуляторів 55.30.05 
Конструкція космічних апаратів і ракет 55.49.29 
Конструкція ракетно-космічних систем 55.49.29.29 
Конструкція та основні льотно-технічні дані літаків 55.47.29.29 
Конструкція, системи і устаткування літальних апаратів 55.47.29 
Меблеві конструкції 66.37.11 
Металеві конструкції 67.11.35 
Міцність будівельних конструкцій 30.19.53 
Міцність машинобудівельних конструкцій 30.19.51 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Сейсмостійкі конструкції 67.11.59 
Схеми і конструкції термоядерних реакторів 58.34.31 
Схеми і конструкції топок парових котлів 55.36.31.29 
Схеми, конструкція і розрахунок парових котлів 55.36.29.29 
Теорія розрахунку споруд і конструкцій 67.03.03 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Технічні характеристики і конструкції ДВЗ 55.42.31.31 
Технічні характеристики і конструкції дизелів 55.42.29.29 
Типологія будівельних конструкцій 67.11.03 
Характеристики, конструкції та устаткування суден 55.45.35 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
КОНСТРУЮВАННЯ 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Використання кольору в художньому конструюванні 81.95.05 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Загальні питання конструювання ракетно-космічних систем 55.49.29.01 
Загальні питання конструювання, розрахунку і випробування ДВЗ 55.42.27.01 
Загальні питання проектування і конструювання машин 55.03.14.01 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Конструювання виливків 55.15.09.13 
Конструювання і виготовлення колодок 64.41.15 
Конструювання і дослідження верстатів 55.29.33.05 
Конструювання і експлуатація біомедичної техніки 34.57.25 
Конструювання і розрахунок автомобілів 55.43.03.29 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Методи проектування і конструювання 81.14.13 
Методичні основи художнього конструювання 81.95.11 
Моделювання і конструювання зручного дитячого взуття 64.41.14.31 
Моделювання і конструювання взуття 64.41.14 
Моделювання і конструювання шкіргалантерейних виробів 64.43.14 
Моделювання і конструювання трикотажних полотен і виробів 64.31.14 
Моделювання і конструювання хутряних виробів 64.37.14 
Моделювання і конструювання швацьких виробів 64.33.14 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Проектування і конструювання ЕОМ і ОК 50.33.14 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Проектування і конструювання електровакуумних і газорозрядних приладів 47.14.05 
Проектування і конструювання електронних вимірювальних приладів 59.14.21 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Проектування і конструювання меблів 66.37.14 
Проектування і конструювання механічних вимірювальних приладів 59.14.15 
Проектування і конструювання напівпровідникових приладів і приладів мікроелектроніки 47.14.07 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Проектування і конструювання приладів 59.14 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Проектування і конструювання приладів молекулярної електроніки 47.14.15 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку 49.13.13 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устатковування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Проектування і конструювання радіаційних вимірювальних приладів 59.14.27 
Проектування і конструювання радіодеталей і компонентів 47.14.03 
Проектування і конструювання радіоелектронної апаратури 47.14.17 
Проектування і конструювання тканин 64.29.14 
Проектування, конструювання і розрахунок машин і механізмів 55.03.14 
Проектування. Конструювання 81.14 
Рекомбінатні плазміди: конструювання, стабільність, реплікація 62.37.99.17 
Розрахунок і конструювання тракторів і самохідних шасі 55.57.29.05 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Теоретичні основи проектування і конструювання деревообробного устаткування 66.29.05 
Теоретичні основи проектування і конструювання лісозаготівельного устаткування 66.19.95.03 
Теоретичні питання проектування і конструювання деревообробного устаткування 55.29.39.03 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Теорія, конструювання і випробування комунальних машин 55.55.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Теорія, конструювання і випробування підіймально-транспортних машин 55.51.03 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Технічні засоби в проектуванні та конструюванні 81.14.15 
Устаткування креслярське для графічного проектування і конструювання 59.73.33.31 
Художнє конструювання 66.37.14.05 
Художнє конструювання машин 55.01.95.29 
Художнє конструювання промислових виробів 81.95.31 
КОНСУЛЬСЬКИЙ 
Консульське право 10.87.07.17 
КОНСУЛЬТАЦІЙНИЙ 
Інформаційна та консультаційна діяльність 84.08.14.29 
КОНСУЛЬТАЦІЯ 
Інформаційна діяльність, у тому числі довідки та консультації з питань стандартизації 84.01.29 
КОНСУЛЬТУВАННЯ 
Електроустаткування контактного електрозварювання 45.45.31 
Індукційне контактне зварювання опором (індукційне зварювання) 81.35.17.11 
Контактне електрозварювання 81.35.17 
Контактне зварювання оплавленням. Електролітне зварювання 81.35.17.13 
Контактні ущільнення 55.03.39.15 
Медична генетика. Медико-генетичне консультування 76.03.39 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
КОНТЕЙНЕР 
Виробництво дерев'яних контейнерів, піддонів, барабанів 66.41.33 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
КОНТЕЙНЕРНИЙ 
Контейнерні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.29 
Контейнерні перевезення 73.47.39 
КОНТИНЕНТ 
Регіональні міжнародні змагання (першість континентів, міжнародні змагання) 77.31.15 
КОНТИНУУМ 
Математична кристалографія. Теорія континуума кристалів 31.15.17.05 
КОНТОРА 
Житлово-експлуатаційні контори 75.29.29 
КОНТОРСЬКИЙ 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Конторські засоби сигналізації 59.73.35 
Машини конторські та електронно-обчислювальні 59.73.27 
КОНТРАКТ 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Міжнародний контракт купівлі-продажу 72.27.09 
КОНТРАКТНИЙ 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
КОНТРЕЙЛЕРНИЙ 
Контрейлерні перевезення, перевезення накатом 73.47.43 
КОНТРОЛІНГ 
Контролінг 82.15.23.19 
КОНТРОЛЬ 
Автоматизація контролю витрати і якості води 70.85.41 
Автоматизовані системи контролю знань 14.01.85.05 
Антидопінговий контроль у спорті 77.05.11 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Громадський контроль 11.15.79 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Державний контроль над експортом зброї. 78.75.47.07 
Заходи щодо контролю 87.03.15.19 
Контроль за будівельними роботами 87.01.81.05 
Контроль за виконанням робіт 81.13.05.07 
Контроль за впровадженням та використанням стандартів 84.13.51 
Контроль за ерозією 87.01.81.43 
Контроль за емісією 87.03.15.17 
Контроль за опустелюванням 87.01.81.41 
Контроль за рівнем дорожнього шуму 87.01.81.39 
Контроль за станом довкілля 87.03.15.07 
Контроль за встановленням устаткування 87.01.81.07 
Лікарський контроль у спорті 76.35.41.07 
Методи контролю якості 81.81.17 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Митний контроль та митне оформлення 72.15.41.25 
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства 10.63.65 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Продаж стандартів. Контроль за продажем стандартів 84.13.52 
Радіаційний контроль довкілля 76.33.39.05 
Радіаційний контроль харчових продуктів 76.33.39.07 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Санітарно-гігієнічний контроль довкілля. Нормативи. Стандарти 87.24.31 
Системи автоматичного керування, регулювання і контролю 50.43 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
Системи автоматичного контролю функціонування складних систем 50.43.19 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Спортивна медицина і лікарський контроль 76.35.41 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Технологія для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.15 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Технологія та устатковування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.25 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Фінансова діяльність держави. Фінансовий контроль 10.21.21 
КОНТРОЛЬНИЙ 
Діяльність контрольних органів 10.17.39 
Електроустаткування автомобілів, сигналізація і контрольні прилади 55.43.41.43 
Заводські і фабричні контрольні лабораторії 81.13.17 
Запобіжна і контрольна арматура, конденсатовідвідник тощо 55.39.45.33 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
КОНТРОЛЬНО-ВИМІРЮВАЛЬНИЙ 
Контрольно-вимірювальна апаратура 55.15.17.23 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Контрольно-вимірювальний інструмент для деревообробної промисловості 66.29.37.27 
Контрольно-вимірювальні прилади, експериментальні і випробувальні установки 58.33.81 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Устатковування контрольно-вимірювальних комплексів і систем 55.49.45 
КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНИЙ 
Контрольно-ревізійна діяльність 82.13.29.13 
КОНТРОЛЬНО-РЕЄСТРАЦІЙНИЙ 
Машини електронні контрольно-реєстраційні 59.73.31.31 
КОНТРОЛЬОВАНИЙ 
Контрольовані середовища для термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.11 
КОНТРОЛЮВАННЯ 
Автоматизація і контролювання якості сушіння 66.29.17.27 
Використання стандартів для контролювання та керування якістю продукції 84.13.53 
Вимірювання, випробовування, контролювання і керування якістю 69.01.81 
Вимірювання, випробування і контролювання 37.01.81; 39.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю 36.01.81; 38.01.81; 44.01.81; 45.01.81; 47.01.81; 49.01.81; 50.01.81; 55.01.81; 58.01.81; 59.01.81; 61.01.81; 62.01.81; 64.01.81; 67.01.81; 73.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Визначення, дослідження, контролювання і керування якістю 65.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування процесами 53.43.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. 78.01.81.07 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Вимірювання, контролювання якості 53.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Випробування і контролювання якості фурнітури 64.47.81 
Випробування, вимірювання, контролювання у водному господарстві 70.81 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Випробування. Контролювання параметрів процесів збагачування 52.45.29 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Вплив інших джерел забруднення на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.21 
Вплив промисловості на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.15 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Вплив транспорту і зв'язку на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.17 
Вхідний контролювання якості сировини 65.13.14.05 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Джерела забруднення ґрунтів. Контролювання забрудненості 87.21.15 
Джерела забрудненості атмосферного повітря. Контролювання забрудненості 87.17.15 
Забруднення довкілля. Контролювання забрудненості 87.15 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Контролювання ґрунтових параметрів 70.81.11 
Контролювання і керування якістю 81.81 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Контролювання перероблення ядерного палива 58.91.81 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Контролювання якості на стадіях життєвого циклу продукції 81.81.19 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Контролювання якості природної води 70.81.05 
Контролювання якості сировини 65.13.14 
Контролювання якості стічних вод 70.81.07 
Контролювання якості технологічних процесів 81.81.21 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Основи відбирання, управління, контролювання, моделювання та прогнозування 77.01.43 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Технологія контролювання забрудненості 87.53.25.19 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
КОНФЕРЕНЦІЯ 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань кіномистецтва 18.67.01.15 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Конференції, з'їзди, конгреси у сфері бібліотекарства 13.31.01.11 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Міжнародні конгреси, конференції, наради 10.87.45 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції 55.53.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних конференцій з питань металургії 53.01.13.13 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
КОНФЕСІЯ 
Право інших християнських конфесій 10.27.75.13 
КОНФІГУРАЦІЯ 
Комбінаторні конфігурації і таблиці 27.45.18 
КОНФЛІКТ 
Воєнні конфлікти 78.03.09 
Етнополітологія. Етнічні конфлікти 11.15.37.05 
Засоби вирішення міжнародних конфліктів 11.25.33 
Соціальний конфлікт. Соціологія конфліктів 04.21.45 
КОНФЛІКТНИЙ 
Конфліктне право 10.89.55 
КОНФОРМНИЙ 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
КОНФУЦІАНСТВО 
Конфуціанство. Даосизм 21.15.45 
КОНЦЕНТРАТ 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво харчових концентратів 65.53.35 
Зневоднювання концентратів 53.37.15.25 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
КОНЦЕНТРАЦІЙНИЙ 
Концентраційні та гальванічні місткості 53.03.07.15 
КОНЦЕНТРАЦІЯ 
(Концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування) -> 0Д.ҐБ.БА 06.51.35 
(Концентрація, спеціалізація...) -> 0Д.ҐБ.БА 06.75.09 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
Ринкова структура. Концентрація. Конкуренція. Підприємництво 06.56.21 
КОНЦЕНТРУВАННЯ 
Методи концентрування хімічних елементів 38.41.31 
КОНЦЕПЦІЯ 
Біосферна концепція культури 13.07.26.13 
КОНЬЯЧНИЙ 
Виробництво коньячного спирту 65.45.32 
Коньячне виробництво 65.49.31 
КОНЯРСТВО 
Конярство 68.39.49 
КООПЕРАТИВНИЙ 
Кооперативний сектор. Кооперативні підприємства 06.56.61 
Сільськогосподарське виробниче кооперативне право 10.51.51 
КООПЕРАЦІЯ 
Кооперація в науці 12.41.41 
Принципи та види сільськогосподарської кооперації 10.51.41 
КООПЕРУВАННЯ 
(Концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування) -> 0Д.ҐБ.БА 06.51.35 
Розміщення, спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.33 
Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.31 
КООРДИНАТА 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
КООРДИНАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ 
Координаційно-обчислювальні центри та їхнє устатковування 55.49.45.31 
КООРДИНАЦІЯ 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
КОПАЛИНА 
Газифікація корисних копалин 52.13.19.13 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Геологія неметалічних корисних копалин 38.51 
Геологія родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.19 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Геологія рудних корисних копалин 38.49 
Геотермальні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.15 
Геотехнологічні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.11 
Гідровидобуток корисних копалин 52.13.19.07 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Запаси твердих корисних копалин 52.13.03.15 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Збагачення корисних копалин 52.45 
Збагачення твердих горючих копалин 61.53.13.17 
Інше устаткування для видобутку корисних копалин 55.33.33.99 
Інші методи перероблення і використання твердих горючих копалин 61.53.99 
Коксування твердих горючих копалин 61.53.17 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Механічне оброблення твердих горючих копалин 61.53.13.07 
Навантаження породи і корисних копалин 52.13.27.05 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Основні характеристики процесів газифікації твердих горючих копалин 61.53.19.07 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Підготування твердих горючих копалин до перероблення 61.53.13 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Ресурси твердих горючих корисних копалин 38.55.31 
Розроблення родовищ інших вуглистих корисних копалин 52.35.35 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Супутні корисні копалини 38.55.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Технологія перероблення твердих горючих копалин 61.53 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
Утворення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.15 
КОПАЛОВИЙ 
Копалові камеді 61.57.35.11 
КОПІЮВАЛЬНИЙ 
Контактні копіювальні апарати 60.31.19.05 
Копіювальні апарати для друку на плівковій стрічці 60.31.21.11 
Копіювальні апарати. Копіювальні ящики 60.31.21.07 
Копіювальні камери, фотоапарати 60.31.19.07 
Копіювальні рами 60.31.21.05 
Копіювальні рами та машини 60.31.21 
КОПІЮВАЛЬНО-РОЗМНОЖУВАЛЬНИЙ 
Копіювально-розмножувальні, мікрофільмувальні та читацько-копіювальні процеси і устаткування 60.31.15 
КОПІЮВАННЯ 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Засоби копіювання інформаційних матеріалів 20.53.25 
Розмноження та копіювання 60.31.15.05 
КОПІЮВАЧ 
Сканувальні копіювачі. Електронні копіювачі 60.31.21.17 
КОПЧЕНИЙ 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
КОПЧЕНИНА 
Виробництво ковбасних виробів і копченини 65.59.31 
КОРА 
Будова земної кори і верхньої мантії за геофізичними даними 52.13.49.11 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Сучасні рухи земної кори 37.31.31; 38.45.15 
Типи спостережувальних станцій за зсувами земної кори 52.13.04.11 
КОРАБЕЛЬ 
Надводні кораблі і катери 78.25.25.07 
Статика і динаміка корабля 55.45.03.21 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
КОРАБЕЛЬНИЙ 
Корабельні засоби зв'язку 78.25.25.23 
Корабельні силові установки 78.25.25.31 
КОРД 
Застосування текстильних матеріалів і кордів в автомобілебудуванні 55.43.09.17 
Патентна система в Україні і за кордоном 85.01.05.27 
КОРЕКТУВАННЯ 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
КОРЕКЦІЙНИЙ 
Спеціальні (корекційні) школи. Дефектологія 14.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
КОРЕКЦІЯ 
Методи корекції системи автоматичного керування 50.43.21 
КОРИГУВАЛЬНИЙ 
Ортопедичні корсети і коригувальі апарати 76.09.35.11 
КОРИДОР 
Вестибюлі і коридори в приміщеннях 75.29.33.15 
КОРИСНИЙ 
Вимоги до заявки на корисну модель 85.31.31.21 
Газифікація корисних копалин 52.13.19.13 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Геологія неметалічних корисних копалин 38.51 
Геологія родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.19 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Геологія рудних корисних копалин 38.49 
Геотермальні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.15 
Геотехнологічні способи і засоби видобування корисних копалин 52.13.19.11 
Гідровидобуток корисних копалин 52.13.19.07 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Запаси твердих корисних копалин 52.13.03.15 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Збагачення корисних копалин 52.45 
Інше устаткування для видобутку корисних копалин 55.33.33.99 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Навантаження породи і корисних копалин 52.13.27.05 
Об'єкти корисної моделі 85.31.31.13 
Опис винаходу (корисної моделі) 85.29.07.15 
Опис винаходу і корисної моделі 85.35.03.11 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Ресурси твердих горючих корисних копалин 38.55.31 
Реферат винаходу (корисної моделі) 85.29.07.19 
Розроблення родовищ інших вуглистих корисних копалин 52.35.35 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Супутні корисні копалини 38.55.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Умови патентоспроможності корисної моделі 85.31.31.17 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
Утворення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.15 
Формула винаходу і корисної моделі 85.35.03.13 
Формули винаходу (корисної моделі) 85.29.07.17 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
КОРИСТУВАННЯ 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Державне управління з користування надрами 10.61.51 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Право користування надрами 10.61.41 
Пристрої відображення інформації індивідуального користування 47.63.31 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
КОРИСТУВАЧ 
Користувачі інформації 20.51.15 
КОРКОВИЙ 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
КОРМ 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Зараження кормів 87.15.05.07 
Корм і годівля 69.25.15 
Корми і годівля сільськогосподарських тварин 68.39.15 
Тваринний корм для риб 69.25.15.05 
КОРМОВИЙ 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Кормові культури. Косовиці і пасовища 68.35.47 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
КОРОБКА 
Виготовлення сірникових коробок 66.39.21 
Коробки швидкостей 55.03.45.31 
Наповнення сірникових коробок 66.39.23 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
КОРОБКОВИЙ 
Використання коробкового картону з макулатури 66.45.35.05 
КОРОЗІЙНИЙ 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Корозійна стійкість металів і сплавів 81.33.07 
Методи дослідження корозії та корозійні випробування 81.33.81 
Нестаціонарні процеси в космічнійкороні 89.51.31.07 
КОРОЗІЯ 
Вплив різних факторів на газову корозію 81.33.05.07 
Газова корозія 81.33.05 
Захист від корозії 55.22.01.97 
Інгібітори корозії 81.33.29 
Інші методи захисту від корозії 81.33.41 
Корозія в експлуатаційних умовах 81.33.09 
Корозія газо-нафтового устаткування 52.47.97 
Корозія і захист від корозії 53.01.97; 58.01.97; 64.01.97; 66.01.97; 67.01.97; 70.01.97; 81.33 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Корозія і захист від корозії на автомобільному транспорті 73.31.97 
Корозія і захист від корозії на водному транспорті 73.34.97 
Корозія і захист від корозії на залізничному транспорті 73.29.97 
Корозія і захист від корозії на міському транспорті 73.43.97 
Корозія і захист від корозії на повітряному транспорті 73.37.97 
Корозія і захист від корозії на промисловому транспорті 73.41.97 
Корозія і захист від корозії на трубопровідному транспорті 73.39.97 
Корозія і зношуваність 55.49.09.43 
Корозія, обростання і заходи боротьби з ними 69.01.97 
Методи дослідження корозії та корозійні випробування 81.33.81 
Особливі випадки газової корозії металів 81.33.05.11 
Системи і засоби захисту судна від корозії 55.45.13.23 
Теорія корозії 81.33.03 
КОРОНАРНИЙ 
Коронарних судин хвороби 76.29.30.37 
КОРОНКА 
Коронки для обертального буріння 55.33.37.39 
Коронки для ударного буріння 55.33.37.41 
Коронки для ударно-обертального буріння 55.33.37.43 
КОРОТКОЗОРІСТЬ 
Короткозорість 76.29.56.11 
КОРОТКОМЕТРАЖНИЙ 
Короткометражні фільми 18.67.45.19 
КОРПУС 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Конструкції корпусу та устаткування судна 55.45.35.31 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Корпуси, станини 55.03.43 
КОРПУСКУЛЯРНИЙ 
Корпускулярна оптика 29.35.39 
КОРПУСНИЙ 
Корпусні роботи 55.45.13.17 
КОРСЕТ 
Ортопедичні корсети і коригувальі апарати 76.09.35.11 
КОРУНДОВИЙ 
Корундові вогнетриви 53.07.11.21 
КОСИНЕЦЬ 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
КОСМЕТИКА 
Косметика 61.47.35 
КОСМЕТИЧНИЙ 
Перукарські послуги. Косметичні послуги 75.33.57 
Устаткування для косметичних кабінетів 55.55.51.37 
КОСМЕТОЛОГІЯ 
Косметологія 76.29.58 
Математичні моделі гравітації та космології 27.35.39 
КОСМІЧНИЙ 
Авіаційна і космічна медицина 76.35.29 
Авіаційна і космічна психологія 15.81.39 
Аеродинаміка космічних апаратів і ракет 55.49.03 
Аеродинамічні випробування ракет і космічних апаратів 55.49.03.37 
Апаратура для медико-біологічних досліджень у космічних польотах 89.27.60 
Астрофізика космічних променів 41.25.37 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Безпека і медико-біологічні проблеми космічних польотів 89.27 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Виведення на орбіту космічних апаратів 55.49.05.33 
Використання космічних систем для зв'язку і навігації 89.29 
Випробування космічних апаратів і ракет 55.49.81 
Вплив космічних факторів на довкілля та клімат Землі 89.53.43.07 
Вплив космічних факторів на Землю 89.53.43 
Вплив космічної погоди на біосферу Землі 89.53.45.05 
Вплив космічної погоди на технічні об'єкти та технологічні процеси 89.53.45.07 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Вплив умов космічного польоту на космічну техніку 89.25.47 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Геофізичні дослідження космічними засобами 89.53 
Геофізичні прояви космічних променів 37.15.23 
Динаміка польоту космічних апаратів і ракет 55.49.05 
Допоміжне устаткування для наукових космічних досліджень 89.15.45 
Дослідження астрономічних об'єктів космічними засобами 89.51 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Дослідження космічних променів 89.51.29 
Дослідження фізичних процесів у космічній плазмі 89.51.35 
Експерименти з тваринами і рослинами під час космічних польотів 89.27.31 
Експлуатація космічної техніки 89.25.39 
Експлуатація систем космічного зв'язку 89.29.41 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Енергетичні установки космічних апаратів 55.42.49.41 
Ергатичні системи керування космічними апаратами 89.23.51 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Загальні питання дослідження космічного простору 89.01 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Запуск ракет і космічних апаратів 55.49.05.29 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Застосування роботів і маніпуляторів у космічній техніці 55.30.51.33 
Земля і космос, космічні промені 37.31.09 
Інформаційні технології в космічних дослідженнях 89.57.47 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Історія космічних досліджень. Персоналія 89.01.09 
Кадри дослідників космічного простору 89.01.79 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Конструкція космічних апаратів і ракет 55.49.29 
Космічна біологія 34.51 
Космічна геодезія 36.16.35 
Космічна гідрогазодинаміка 30.51.35 
Космічна мікробіологія 34.27.31; 34.51.17 
Космічна плазма 29.27.45 
Космічна погода 89.53.45 
Космічна техніка 78.25.15 
Космічна техніка і ракетобудування 55.49 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Космічна технологія 55.49.13.31 
Космічна технологія і матеріалознавство 89.25.43 
Космічна токсикологія 34.51.19 
Космічна фізіологія 34.51.15 
Космічне право 10.27.71 
Космічний пил 38.27.15 
Космічний радіозв'язок 49.43.31 
Космічні дослідження 89 
Космічні промені 41.03.25 
Космічні промені. Релятивістська астрофізика. Космологія 29.05.45 
Космічні системи досліджень Землі 89.57.21 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Медичні проблеми космічних польотів 89.27.29 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
Механіка космічного польоту 30.15.31 
Мікробіологічні дослідження під час космічних польотів 89.27.36 
Навколосонячний космічний простір і динамічні процеси 41.21.25 
Наземні станції космічного зв'язку 89.29.45 
Науково-дослідне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.39 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Непілотовані космічні апарати. Ракетоносії 89.17.31 
Нестаціонарні процеси в космічнійкороні 89.51.31.07 
Нетрадиційні проблеми досліджень космічного простору 89.35.55 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Перспективи розвитку систем космічного зв'язку 89.29.55 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Підготуання до запуску ракет і космічних апаратів 55.49.49.41 
Пілотовані космічні апарати 89.17.29 
Післяпольотне обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.43 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Планування і здійснення запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.29 
Поширення радіохвиль у космічному просторі 47.43.23 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Проектування та використання геоінформаційних систем за космічними даними 89.57.47.11 
Психологічні аспекти космічних польотів 89.27.41 
Радіоелектронне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.37 
Розподілені обчислювання в космічній діяльності 89.57.47.05 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух міжпланетних космічних апаратів 89.21.37 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
Системи керування ракет і космічних апаратів 55.49.51.31 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
Технічні засоби забезпечення космічних польотів 89.25.35 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Шкідливий вплив космічних факторів на організм 76.35.29.11 
Ядерна астрофізика. Ядерні взаємодії космічних променів 29.15.33 
КОСМОДРОМ 
Загальні характеристики космодрому і стартових комплексів 55.49.49.13 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Стартові комплекси. Космодроми 55.49.49 
КОСМОЛОГІЧНИЙ 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Космологічні моделі 41.29.25 
Нові космологічні теорії і гіпотези 41.29.33 
КОСМОЛОГІЯ 
Космічні промені. Релятивістська астрофізика. Космологія 29.05.45 
Космологія 41.29 
Спостережна космологія 41.29.15 
КОСМОНАВТ 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Підготування космонавтів 55.49.43.31 
Післяпольотне обстеження космонавтів 55.49.43.37 
КОСМОНАВТИКА 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвиту космонавтики 89.35 
КОСМОС 
Вибухи в космосі 58.37.29 
Відходи в космосі 87.53.13.59 
Дослідження Землі з космосу 89.57 
Задачі і програми досліджень Землі з космосу 89.57.15 
Земля і космос, космічні промені 37.31.09 
Методи і засоби досліджень Землі з космосу 89.57.25 
Мирне використання космосу 26.11.05 
Оброблення даних досліджень Землі з космосу 89.57.35 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
КОСОВИЦЯ 
Кормові культури. Косовиці і пасовища 68.35.47 
КОСООКІСТЬ 
Косоокість 76.29.56.23 
КОСТОРІЗНИЙ 
Каменерізні і косторізні вироби 80.31.35 
КОТЕЛ 
Запальні пристрої топок парових котлів 55.36.31.33 
Конструкції парових котлів 55.36.29 
Конструкції топок і топкового устаткування парових котлів 55.36.31 
Конструкція і розрахунок елементів парових котлів 55.36.29.31 
Монтаж парових котлів 55.36.83 
Пальники парових котлів 55.36.31.31 
Проектування і розрахунок парових котлів 55.36.14 
Регулювання постачання водою парових котлів 55.36.81.31 
Регулятори парових котлів 55.36.81.37 
Розрахунок на міцність парових котлів та їхніх елементів 55.36.29.33 
Спеціальні вимірювальні прилади для парових котлів 55.36.81.39 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Схеми і конструкції топок парових котлів 55.36.31.29 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Схеми, конструкція і розрахунок парових котлів 55.36.29.29 
Технологія виготовлення парових котлів 55.36.13 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
КОТЕЛЬНИЙ 
Монтаж, експлуатація і ремонт котельного устаткування 55.36.01.83 
КОТЕЛЬНО-ТОПКОВИЙ 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Теорія, дослідження і розрахунок котельно-топкових процесів 55.36.03 
КОТЕЛЬНЯ 
Допоміжне устаткування котельних установок 55.36.33 
КОТЛОАГРЕГАТ 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
КОТЛОБУДУВАННЯ 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Інформаційна діяльність з котлобудування 55.36.01.29 
Історія котлобудування. Персоналія 55.36.01.09 
Котлобудування 55.36 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Охорона довкілля в котлобудуванні 55.36.01.94 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
КОТУН 
Виробництво залізорудних котунів 53.31.15.21 
КОФЕРМЕНТ 
Біотехнологічне одержання вітамінів і коферментів 62.13.47 
Вітаміни. Коферменти 31.23.23 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
КОЧЕННЯ 
Підшипники (вальниці) кочення 55.03.33.17 
КОЧОВИЙ 
Вплив нафтопродуктів на кочові види тварин 87.27.21 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
КОШТИ 
Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал 06.75.31 
Фінансові кошти, виділені на охорону довкілля 87.01.75.33 
КРАВАТКА 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
КРАЄЗНАВЧИЙ 
Створення мережі краєзнавчих музеїв 13.51.08.29 
КРАЇНА 
Авіабудування у США, Англії, Франції, ФРН, Канаді та інших країнах 55.47.01.35 
Авіабудування в країнах СНД 55.47.01.33 
Авторське право окремих країн 10.41.91 
Аграрне право окремих країн 10.51.91 
Адміністративне право окремих країн 10.17.91 
Археологія окремих країн 03.41.91 
Архівна справа в окремих країнах 13.71.91 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
Бібліографія в окремих країнах світу 13.41.91 
Бібліотечна справа в окремих країнах 13.31.91 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Військові навчання окремих країн 78.27.01.13 
Внутрішнє становище країн 11.15.01.05 
Водне право окремих країн 10.59.91 
Воєнна історія окремих закордонних країн 78.09.21 
Воєнна промисловість інших країн 78.75.33.05 
Воєнно-політичний стан в окремих країнах і регіонах світу 78.17.05 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Географія країн на території колишнього СРСР 39.23.15 
Гірнича промисловість і описи підприємств по країнах 52.01.76 
Гірниче право окремих країн 10.61.91 
Господарське право окремих країн 10.23.91 
Держава і право окремих країн 10.91 
Державне (конституційне) право і управління окремих країн 10.15.91 
Досвід організації досліджень у зарубіжних країнах 12.41.03 
Економіка окремих країн 06.91 
Економіка постсоціалістичних країн 06.51.93 
Економічна історія окремих країн 06.43.91 
Економічний розвиток окремих груп країн 06.52.41 
Економічні проблеми країн, що розвиваються 06.51.95 
Економічні проблеми організації і управління господарством країни 06.75 
Естрада окремих країн і народів 18.55.91 
Етнографія окремих країн і народів 03.61.91 
Єдина транспортна система країни 73.47.11 
Журналістика в країнах з різним соціальним устроєм 19.41.11 
Журналістика в окремих країнах 19.41.91 
Загальні питання комплексного вивчення окремих країн і регіонів 23.01 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
Запобігання тарифним бар'єрам між окремими країнами 72.15.41.05 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
Засоби масової інформації в окремих країнах 19.45.91 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Земельне право окремих країн 10.55.91 
Історія держави і права окремих країн 10.09.91 
Історія економічної думки окремих країн 06.09.91 
Історія літератури окремих країн і народів 17.09.91 
Історія музики країн Західної Європи 18.41.09.15 
Історія населення країн Азії 05.31.19 
Історія населення країн Америки 05.31.23 
Історія населення країн Африки 05.31.21 
Історія населення країн Європи 05.31.17 
Історія населення країн Океанії й Австралії 05.31.25 
Історія окремих країн 03.19 
Історія розвитку освіти і педагогічної думки в окремих країнах 14.09.91 
Історія політичних і правових учень окремих країн 10.11.91 
Історія політичної думки окремих країн 11.09.91 
Історія соціології окремих країн 04.91.91 
Історія філософії в окремих країнах 02.91.17 
Кіномистецтво окремих країн 18.67.91 
Комплексне вивчення окремих країн і регіонів 23 
Країни Азії 52.01.11.07 
Країни Європи 52.01.11.05 
Країни Центральної і Південної Америки 52.01.11.11 
Криміналістика в окремих країнах 10.85.91 
Кримінальне право окремих країн 10.77.91 
Кримінально-процесуальне право окремих країн 10.79.91 
Кримінологія в окремих країнах 10.81.91 
Культурно-просвітня робота і аматорська діяльність в окремих країнах 13.21.91 
Лісове право окремих країн 10.57.91 
Масова комунікація в окремих країнах 19.21.91 
Масові видовища і театралізовані свята в окремих країнах 18.46.91 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
Мистецтво окремих країн і народів 18.19 
Міжнародне приватне право в практиці окремих країн 10.89.91 
Мінеральні ресурси країн і районів 38.57.31 
Музейна справа в окремих країнах 13.51.91 
Музика окремих країн і народів 18.41.91 
Народна освіта і педагогіка в окремих країнах 14.91 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Народне мистецтво окремих країн і народів 18.71.91 
Населення окремих країн 05.61.91 
Наука і науково-дослідна робота в окремих країнах 12.91 
Науково-технічний прогрес в окремих країнах 26.21.91 
Образотворче мистецтво окремих країн і народів 18.31.91 
Особливі види кримінального права різних країн 10.77.05.91 
Охорона ґрунтів в окремих регіонах і країнах 87.21.91 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Охорона здоров'я в зарубіжних країнах 76.75.91 
Охорона пам'яток історії та культури в окремих країнах 13.61.91 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
Політичні системи країн, що розвиваються, (загальні проблеми) 11.15.19 
Політичні системи окремих країн 11.15.91 
Право соціального забезпечення в окремих країнах 10.67.91 
Правова охорона природи в окремих країнах 10.53.91 
Правоохоронні органи окремих країн 10.71.91 
Праця в окремих країнах 26.31.91 
Преса в окремих країнах 19.51.91 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Радіомовлення в окремих країнах 19.65.91 
Світовий фольклор.Фольклор народів окремих країн 17.71.07.17 
Сімейне право окремих країн 10.47.91 
Соціально-економічне становище окремих країн 06.51.97 
Спадкове право окремих країн 10.45.91 
Співробітництво між окремими країнами 12.81.59 
Статистика і управління економікою країни 83.29.21 
Статистика країн Азії 83.37.19 
Статистика країн Америки 83.37.23 
Статистика країн Африки 83.37.21 
Статистика країн Європи 83.37.17 
Статистика країн Океанії та Австралії 83.37.25 
Статистика в окремих країнах 83.37.54 
Статистика в окремих країнах і соціально-економічних системах 83.37 
Судова статистика в окремих країнах 10.86.91 
Сучасна соціологія в окремих країнах. Персоналія 04.11.91 
Сучасне політичне становище країн 11.25.19.03 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Танець окремих країн і народів 18.49.91 
Театр країн Західної Європи 18.45.91.09 
Театр окремих країн і народів 18.45.91 
Телебачення в окремих країнах 19.61.91 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Трудове право окремих країн 10.63.91 
Філософія в окремих країнах. Персоналія 02.11.91 
Фінансове право окремих країн 10.21.91 
Фінансування військових витрат інших країн. 78.75.43.05 
Цивільне право окремих країн 10.27.91 
Цивільно-процесуальне право окремих країн 10.31.91 
Цирк окремих країн і народів 18.51.91 
Ювелірні традиції різних країн 80.33.91 
КРАЇНИ-ЧЛЕНИ 
Карантинні захворювання в країнах-членах ВООЗ 39.25.27 
КРАЇНОЗНАВСТВО 
Військове країнознавство 39.17.19 
Країнознавство 39.23 
Теоретичні і загальні проблеми країнознавства 39.03.27 
КРАЙ 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
КРАЙОВИЙ 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
КРАМНИЦЯ 
Окремі магазини (крамниці) 71.31.11.29 
КРАН 
Засувки, заслінки, крани 55.39.45.29 
Крани і кранове устаткування 55.51.31 
КРАНОВИЙ 
Крани і кранове устаткування 55.51.31 
КРАСНУХА 
Краснуха 76.29.50.25 
КРАТНИЙ 
Подвійні і кратні зірки 41.23.41 
КРЕАТИВНИЙ 
Креативні технології 71.33.31 
КРЕДИТ 
Кредит 06.73.75 
КРЕДИТНО-ФІНАНСОВИЙ 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
КРЕДИТУВАННЯ 
Кредитування зовнішньої торгівлі 72.75.37 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
КРЕКІНГ 
Каталітичний крекінг та риформінг 61.51.16.07 
Крекінг і риформінг 61.51.16 
Одержання і перероблення газів. Крекінг та риформінг газів 61.51.15.05 
Термічний крекінг та риформінг 61.51.16.05 
КРЕМ 
Креми для шкіри. Макіяж. Пудри 61.47.35.11 
КРЕМАЦІЯ 
Кремація і поховання. Цвинтарі 75.31.45 
КРЕМНЕЗЕМ 
Вогнетриви на основі кремнезему, кварциту, кварцито-шамоні 61.35.35.07 
КРЕМНЕЗЕМИСТИЙ 
Кремнеземисті вогнетриви 53.07.11.07 
КРЕМНЕФТОРИСТОВОДНЕВИЙ 
Кремнефтористоводнева кислота. Фторосилікати 61.31.39.33 
КРЕМНІЄВИЙ 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
КРЕМНІЙ 
Виробництво кремнію 53.37.29.17 
Виробництво кремнію і його сполук 61.31.47.05 
Кремній і його сполуки 61.31.47 
Одержання карбіду кремнію 53.41.37.15 
Одержання напівпровідникового кремнію 53.41.31 
Сполуки кремнію з азотом 61.31.47.19 
Сполуки кремнію, що містять галогени 61.31.47.17 
КРЕОЛЬСЬКИЙ 
Креольські мови. Піджин мови 16.41.65 
КРЕСЛЕННЯ 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
КРЕСЛЯРСЬКИЙ 
Готовальні, набори креслярських інструментів 59.73.33.57 
Компоненти, деталі креслярських циркулів 59.73.33.63 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
Креслярські інструменти та прилади. 59.73.33 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Лекала креслярські, гнучкі 59.73.33.37 
Організація і техніка креслярських робіт у машинобудуванні 55.03.14.29 
Пантографи креслярські 59.73.33.35 
Планіметри, інтегратори креслярські 59.73.33.43 
Прилади і пристрої креслярські 59.73.33.51 
Прилади креслярські для нанесення букв і символів 59.73.33.47 
Рейсфедери креслярські 59.73.33.55 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Трафарети креслярські, шаблони шрифтові 59.73.33.45 
Устаткування креслярське для графічного проектування і конструювання 59.73.33.31 
КРЕСЛЯРСЬКО-МАТЕМАТИЧНИЙ 
Процесори, пристрої оброблення векторних обчислень, креслярсько-математичні 59.73.33.41 
КРИЗА 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
Економічні цикли і кризи. Стабілізація економіки 06.52.45 
Криза культури 13.07.27.17 
Криза театру 18.45.50.15 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
КРИЗОВИЙ 
Кризове управління 87.33.35.05 
КРИМІНАЛІСТИКА 
Криміналістика 10.85 
Криміналістика в окремих країнах 10.85.91 
КРИМІНАЛІСТИЧНИЙ 
Криміналістична експертиза 10.85.31 
Криміналістична тактика (тактика розслідування злочинів) 10.85.45 
Криміналістична техніка (техніка розслідування злочину) 10.85.41 
КРИМІНАЛЬНИЙ 
Ведення кримінальних справ. Розгляд справ. Захист 10.79.23 
Види кримінальних судів і трибуналів 10.79.33 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
Військові кримінальні злочини. Військове судочинство 10.77.05.05 
Військово-морське кримінальне право 10.77.05.15 
Військово-повітряне кримінальне право 10.77.05.17 
Загальна частина кримінального права 10.77.03 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Компетенція, юрисдикція кримінальних судів 10.79.31 
Кримінальне законодавство в цілому. Дія і застосування 10.77.03.03 
Кримінальне право 10.77 
Кримінальне право морського торговельного флоту 10.77.05.03 
Кримінальне право окремих країн 10.77.91 
Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес) 10.79 
Міжнародне кримінальне право 10.87.07.11 
Організація кримінальних судів у цілому 10.79.29 
Особливі види кримінального права різних країн 10.77.05.91 
Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право 10.77.05 
Особливості виробництва за окремими категоріями кримінальних справ 10.79.51 
Посадові особи кримінального суду 10.79.27 
Соціологія злочинності (кримінальна соціологія) 10.81.15 
Судова статистика в кримінальних справах 10.86.41 
КРИМІНАЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 
Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес) 10.79 
Кримінально-процесуальне право окремих країн 10.79.91 
КРИМІНОЛОГІЯ 
Кримінологія 10.81 
Кримінологія в окремих країнах 10.81.91 
КРИСТАЛ 
Анізотропні рідини. Рідкі кристали 29.17.25 
Кристали 81.37.09.17 
Математична кристалографія. Теорія континуума кристалів 31.15.17.05 
Рідкі кристали 47.09.45 
КРИСТАЛІЗАТОР 
Плавлення в секційних кристалізаторах 53.03.15.37 
КРИСТАЛІЗАЦІЯ 
Кристалізація 53.03.13.37 
Кристалізація аморфних сплавів 53.49.05.55 
Кристалізація металів і сплавів 55.15.03.13 
Плавлення і кристалізація 53.49.05.15 
Утворення текстури кристалізації 53.49.05.19 
КРИСТАЛІЧНИЙ 
Дефекти кристалічної будови 53.49.05.05 
Дефекти кристалічної структури 29.19.11 
Коливання кристалічних ґрат 29.19.07 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
Хімічний зв'язок і кристалічні поля 29.19.05 
КРИСТАЛОГІДРАТ 
Кристалогідрати і подвійні солі як комплексні сполуки 31.17.29.07 
КРИСТАЛОГРАФІЯ 
Кристалографія мінералів 38.35.17 
Кристалохімія і кристалографія 31.15.17 
Математична кристалографія. Теорія континуума кристалів 31.15.17.05 
КРИСТАЛОХІМІЯ 
Кристалохімія 31.15.17.07 
Кристалохімія і кристалографія 31.15.17 
КРИТЕРІЙ 
Молекулярні критерії адаптації 34.15.61 
Молекулярні критерії біосистематики 34.15.59 
Соціальна диференціація за специфічними критеріями 04.41.23 
Статистична перевірка гіпотез, статистичні критерії 83.03.29 
КРИТИКА 
Історична критика 03.81.05 
Історія літературознавства і літературної критики. Персоналії 17.01.09 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Літературна критика 17.01.03.17 
Теорія і методологія літературознавства і літературної критики 17.01.07 
КРИШКА 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
КРІОБІОЛОГІЯ 
Кріобіологія 34.03.33 
КРІОВАКУУМНИЙ 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
КРІОГЕННИЙ 
Автоматизація (схеми і пристрої) кріогенних установок 55.39.43.39 
Апаратура для отримання низьких температур. Кріогенне обладнання 81.31.35.05 
Вимоги до металевих матеріалів кріогенної техніки 81.31.09.05 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей кріогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Деталі кріогенного устаткування 81.31.11 
Кріогенна техніка 81.31 
Кріогенне машинобудування 55.39.43 
Кріогенні місткості 81.31.29.11 
Кріогенні трубопроводи 81.31.33 
Кріостати і устаткування для зберігання кріогенних рідин 81.31.29 
Леговані сталі для кріогенних температур 81.31.09.15 
Матеріали для кріогенного обладнання 81.31.09 
Обладнання для перекачування кріогенних рідин 81.31.31 
Посудини для зберігання кріогенних продуктів 55.39.43.33 
Різне устаткування для кріогенних установок 55.39.43.35 
Різне устаткування для устатковування кріогенних установок 55.39.43.37 
Схеми і устаткування кріогенних установок 55.39.43.29 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теплоізоляція кріогенних установок 55.39.43.35 
КРІОГЕННО-СОРБЦІЙНИЙ 
Кріогенно-сорбційні засоби відкачування 81.29.19 
КРІОЕЛЕКТРОНІКА 
Загальні питання кріоелектроніки 47.39.01 
Кріоелектроніка 47.39 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Теоретичні основи кріоелектроніки і надпровідності 47.03.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
КРІОЕЛЕКТРОННИЙ 
Кріоелектронні прилади 47.39.33 
Кріоелектронні пристрої 47.39.35 
КРІОПОМПА 
Способи охолодження кріопомп 81.29.19.07 
Теплові навантаження кріопомп 81.29.19.11 
КРІОСТАТ 
Кріостати і устаткування для зберігання кріогенних рідин 81.31.29 
КРІПИЛЬНИЙ 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Конструктивні та кріпильні елементи. Арматура 47.59.35 
КРІПЛЕННЯ 
Індивідуальне металеве кріплення 55.33.33.41 
Кріплення очисних виробок 52.13.23.15 
Кріплення, цементування і тампонаж свердловин 52.47.16.13 
Методи кріплення 64.41.21.17 
Механізовані кріплення 55.33.33.39 
Пристрої для прикріплення етикеток. Рухомі рамки 81.90.13.15 
Пристрої для кріплення робочого інструмента 55.33.35.37 
Проведення, кріплення і ремонтування гірничих виробок 52.13.23 
Проведення, кріплення і ремонтування капітальних виробок 52.13.23.05 
Проведення, кріплення і ремонтування підготовчих виробок 52.13.23.07 
Проведення, кріплення і ремонтування тунелей 52.13.23.19 
Складання взуття. Кріплення підошов і каблуків 64.41.21 
Способи і засоби кріплення гірничих виробок 52.13.23.11 
КРОВ 
Дослідження крові 76.35.33.07 
Кров. Лімфа 34.39.27 
Молекулярна біологія зсідання крові 34.15.47 
Переливання крові 76.29.33.27 
Розлад зсідання крові 76.29.33.19 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
КРОВОНОСНИЙ 
Кровоносних судин хвороби 76.29.30.39 
КРОВООБІГ 
Апарат штучного кровообігу 76.13.19.05 
Кровообіг 34.39.29 
Недостатність кровообігу 76.29.30.45 
КРОВОТВОРНИЙ 
Хвороби кровотворних органів 76.29.33.23 
КРОВОТЕЧА 
Геморагії. Кровотечі 76.29.33.17 
Шлунково-кишкові кровотечі 76.29.34.13 
КРОЛІВНИЦТВО 
Кролівництво 68.39.39 
КРОСИНГОВЕР 
Кросинговер 34.23.19.05 
КРОХМАЛ 
Виробництво крохмалів 65.39.29 
Виробництво модифікованих крохмалів 65.39.33 
Виробництво патоки та інших продуктів гідролізу крохмалю 65.39.31 
Машини і устаткування для виробництва крохмалю і патоки 55.63.35.47 
КРОХМАЛЕ-ПАТОКОВИЙ 
Крохмале-патокова промисловість 65.39 
Машини і устаткування для цукрової та крохмале-патокової промисловості 55.63.35 
КРУГЛОПИЛЯЛЬНИЙ 
Круглопиляльне устаткування 66.29.35.11 
Круглопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.29 
КРУГЛОРІЗАЛЬНИЙ 
Круглорізальні деревообробні верстати 66.29.29.05 
КРУЇЗ 
Подорожі на суднах. Подорожі на човнах. Морські круїзи 71.37.07.21 
КРУП'ЯНИЙ 
Круп'яне виробництво 65.29.33 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
Машини і устаткування для круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31.31 
КРУПНОЗЕРНИСТИЙ 
Неорганічні абразиви. Крупнозернисте полірування 61.71.37.11 
КРУТИЛЬНИЙ 
Датчики (давачі) крутного моменту 59.71.35.07 
Устаткування для прядильного і крутильного виробництва 55.59.29.33 
КРУТІННЯ 
Прядіння. Крутіння 64.29.17 
КРУЧЕНИЙ 
Асортимент кручених виробів 64.29.71.33 
Виробництво кручених виробів 64.29.39 
КСАНТЕНОВИЙ 
Арилметанові (діарилметанові і триарилметанові, ксантенові, акридинові) барвники 61.39.33 
КСЕНОБІОТИК 
Ксенобіотики 31.27.53 
КСИЛОЛІТ 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
КУБОК 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
КУВАННЯ 
Кування 55.16.15 
Теорія і дослідження процесів кування 55.16.15.03 
Технологія кування 55.16.15.13 
Устаткування для кування 55.16.15.29 
КУЗОВ 
Автомобілі з житловим кузовом 55.43.29.41 
Кузов, рами, візки локомотивів і вагонів 55.41.05.29 
Кузови і рами автомобілів 55.43.41.41 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
КУКУРУДЗА 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
КУЛІНАРНИЙ 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Кулінарні автомати і напівавтомати 55.65.45 
КУЛОН 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
КУЛЬМАН 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
КУЛЬТ 
Інші релігії та культи 21.15.69 
Окремі релігії, церкви і культи 21.15 
КУЛЬТИВАТОР 
Культиватори, борони 55.57.31.31 
КУЛЬТИВУВАННЯ 
Культивування вищих грибів 62.13.63 
Культивування і злиття протопластів 62.33.29.13 
Культивування клітин і тканин людини і тварин 62.33.31 
Культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29 
Ріст і культивування мікроорганізмів 34.27.19 
Умови культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29.05 
КУЛЬТОВИЙ 
Культові споруди 67.29.35 
КУЛЬТУРА 
Біосферна концепція культури 13.07.26.13 
Виробництво чистих культур дріжджів 65.41.29 
Вирощування прядильних культур та їхнє первинне оброблення 64.29.09.15 
Вирощування сільськогосподарських культур без ґрунту. Захищений ґрунт 68.29.25 
Вільнодумство в історії духовної культури 21.07.21 
Врожай. Збирання сільськогосподарських культур 68.29.23 
Гуманізм і антропологія культури 13.07.25.15 
Економіка культури 06.71.41; 13.15.75 
Загальні питання культури 13.01 
Загальні питання фізичної культури і спорту 77.01 
Заготівля зерна і насіння олійних культур 68.43.29 
Заготівля технічних культур 68.43.31 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
Зернобобові культури 68.35.31 
Зернові культури 68.35.29 
Індивідуальна культура 13.11.28.21 
Інформаційна діяльність у галузі культури 13.01.29 
Інформаційна культура у сфері бібліографії 13.41.01.15 
Історія діяльності щодо охорони пам'яток історії та культури 13.61.09 
Історія культури України 13.09.25 
Історія культури. Історія вивчення культури 13.09 
Історія розвитку культури різних цивілізацій 13.09.15 
Кадри працівників культури 13.15.63 
Керівні матеріали з питань фізичної культури і спорту 77.01.01 
Керування і управління культурою 13.15.53 
Клітинні взаємодії. Поведінка клітини в культурі 34.19.21 
Кормові культури. Косовиці і пасовища 68.35.47 
Криза культури 13.07.27.17 
Культура 13 
Культура "масова" та "елітарна" 13.11.58 
Культура аграрної цивілізації 13.09.15.11 
Культура в системі сучасного суспільствознавства 13.07.26 
Культура в сучасному світі 13.11 
Культура Заходу 13.19.17 
Культура і влада 13.07.27.21 
Культура і національна незалежність 13.11.46 
Культура і особистість 13.11.28 
Культура і різні сфери суспільної практики 13.11.25 
Культура й ідеологія 13.11.22 
Культура капіталістичної цивілізації 13.09.15.15 
Культура країн, що розвиваються 13.19.21 
Культура мови і мовна норма 16.21.61 
Культура окремих країн і народів 13.19 
Культура поведінки, мораль, етикет 13.11.21.15 
Культура праці 13.11.21.13 
Культура різних класів, соціальних верств і груп населення 13.11.27 
Культура Росії 13.19.15 
Культура Сходу 13.19.11 
Культура США 13.19.19 
Культура та її спеціалізовані сфери 13.11.21 
Культура техногенної цивілізації 13.09.15.19 
Культура тканин і органів рослин 34.31.33 
Культура традиційна і сучасна 13.11.47 
Культура України 13.19.13 
Культура. Бібліотеки. Музеї 23.04.71 
Культурний туризм 13.17.65 
Лікувальна фізична культура 76.29.61 
Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології 76.29.61.07 
Лікувальна фізична культура в геронтології 76.29.61.17 
Лікувальна фізична культура в невропатології та психіатрії 76.29.61.11 
Лікувальна фізична культура в ортопедії та травматології 76.29.61.13 
Лікувальна фізична культура в педіатрії 76.29.61.15 
Лікувальна фізична культура при внутрішніх хворобах 76.29.61.05 
Лісові культури 68.47.45.05 
Матеріали і покриття, які використовуються у спорті 77.13.09 
Матеріально-технічна база культури 13.15.65 
Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту 77.13 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
Машини і установки для сушіння сільськогосподарських культур 55.57.39.29 
Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту 77.05 
Мережа установ культури 13.15.61 
Методологія і методи вивчення культури 13.07.77 
Міжнародне право в галузі культури 13.17.59 
Міжнародне співробітництво в галузі культури 13.17 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Міжнародне співробітництво з питань вивчення культури 13.17.21 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Мутагенез у селекції зернових культур 34.23.19.07 
Народна культура Японії 18.71.91.13 
Населення і культура 05.11.63 
Наука, культура та освіта 12.21.35 
Національне та інтернаціональне в культурі. Взаємодія культур 13.11.44 
Овочеві і баштанні культури 68.35.51 
Окремі філософсько-теоретичні проблеми культури 13.07.25 
Олійні та ефіроолійні культури 68.35.37 
Організація і управління в галузі культури 13.15 
Організація і управління в галузі музичної культури 18.41.15 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Організація науково-дослідної роботи в галузі культури 13.01.21 
Охорона пам'яток історії і культури 13.61 
Охорона пам'яток історії та культури в окремих країнах 13.61.91 
Плодові і ягідні культури 68.35.53 
Політична культура 11.15.82 
Правові питання культури 13.15.59 
Проміжні культури 68.29.09 
Пропаганда фізичної культури і спорту 77.01.39 
Прядильні культури 68.35.35 
Релігія у сфері культури 13.07.25.13 
Релігія, культура і освіта 21.41.63 
Реставрація пам'яток історії та культури 13.61.25 
Селекція і насінництво сільськогосподарських культур 68.35.03 
Соціальна культура особистості 04.61.13 
Соціальні норми культури 13.07.27.15 
Соціологія культури 13.07.27 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Соціологія фізичної культури 77.03.11 
Спадкоємність у розвитку культури 13.11.45 
Статистика в галузі культури 13.01.73 
Статистика культури 83.33.51 
Статистика фізичної культури і спорту 83.33.43 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Субтропічні і тропічні культури 68.35.61 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
Теорія фізичної культури і спорту 77.03 
Теорія, методологія і філософія культури 13.07 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Технічна культура 13.11.21.11 
Технічне оснащення установ культури 13.20 
Фізична культура в дошкільних закладах 76.35.41.19 
Фізична культура і спорт 77 
Фізична культура на виробництві 76.35.41.17 
Хвороби (інфекції) культур клітин 34.19.26 
Цукровий буряк та інші цукровмісні культури 68.35.33 
КУЛЬТУРНИЙ 
Біологія і фізіологія культурних рослин 34.31.37 
Історія культурних течій 13.09.19 
Культурна еволюція людини 13.07.26.15 
Культурна політика 13.15.51 
Культурний туризм 13.17.65 
Масовий культурний рух сучасності 13.11.59 
Питання планування і прогнозування культурного розвитку 13.15.55 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Участь громадськості в культурному житті 13.15.67 
КУЛЬТУРНО-ІСТОРИЧНИЙ 
Культурно-історична школа 17.01.25.03 
КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЙ 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Інновації технологічного навчання в культурно-просвітній роботі 13.21.11.13 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Культурно-просвітня робота і аматорська діяльність в окремих країнах 13.21.91 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Технічне оснащення культурно-просвітніх установ 13.20.65 
КУЛЬТУРОТЕХНІЧНИЙ 
Механізація і електрифікація меліоративних і культуротехнічних робіт 68.85.31 
КУЛЯСТИЙ 
Сірий чавун з кулястим графітом 53.49.11.21 
КУМАРИН 
Кумарини, флавоноїди, антоціаніни і споріднені сполуки 31.23.39 
КУПІВЛІ-ПРОДАЖУ 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Виконання міжнародних угод купівлі-продажу 72.27.13 
Міжнародний контракт купівлі-продажу 72.27.09 
КУПІВЛЯ 
Підготування для продажу і купівлі ліцензії 85.33.04 
КУРОРТ 
Курорти. Санаторії 76.29.60.07 
КУРОРТОЛОГІЯ 
Курортологія і фізіотерапія 76.29.60 
КУРС 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
КУРСОВЕРТИКАЛЬ 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
КУРСОВИЙ 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
КУХНЯ 
Етнічні кухні 71.33.29 
Кухні 75.29.33.07 
КУХОННИЙ 
Виробництво харчової кухонної солі 65.55.39 
Побутові речі (кухонний дерев'яний посуд) 80.31.31.07 
КУШНІРСЬКО-ПОШИВНИЙ 
Кушнірсько-пошивні процеси 64.37.25 
КУЩ 
Чайний кущ. Кавове дерево. Шоколадне дерево 68.35.54 
ЛАБОРАТОРІЯ 
Вимоги до приміщення лабораторії 31.05.15.05 
Відходи від лабораторних досліджень 87.53.13.63 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Заводські і фабричні контрольні лабораторії 81.13.17 
Лабораторії та їхнє комплектування 31.05.15 
Обладнання для студій і лабораторій 60.33.19.05 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Устаткування лабораторії 31.05.15.07 
ЛАБОРАТОРНИЙ 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Загальне лабораторне хімічне устаткування. Апаратура 31.05 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Лабораторна діагностика 76.29.11.13 
Лабораторна електроніка 29.03.39 
Лабораторна справа 76.35.33 
Лабораторний посуд і реактиви 76.35.33.05 
Лабораторні біологічні об'єкти і устаткування для їхнього утримання 34.05.33 
Методи лабораторних мінералого-петрографічних і геохімічних досліджень 38.41 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
ЛАВИНА 
Лавини 37.29.25 
ЛАГОДЖЕННЯ 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
ЛАЗЕР 
Електроустаткування зварювання лазером 45.45.37 
Лазери 47.35.31 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Лазерні технології в електронному виробництві 47.13.35 
Оптичні квантові генератори і підсилювачі (лазери) 29.33.15 
Різання променем (лазером) 66.29.33.05 
Фізичні основи застосування лазерів 29.33.51 
ЛАЗЕРНИЙ 
Вплив лазерного випромінювання на речовину 29.33.47 
Електропечі та установки лазерного нагрівання 45.43.45 
Лазерна спектроскопія 29.33.49 
Лазерна фізика 29.33 
Лазерне оброблення 55.20.15.13 
Лазерне озброєння 78.25.23.05 
Лазерохімія. Хімія лазерної дії 31.15.29.07 
Математичні моделі лазерної фізики 27.35.36 
Матеріали для лазерної техніки та голографії 47.09.47 
Основи лазерної фізики 29.33.03 
Поширення лазерного випромінювання 29.33.43 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Статистика лазерного випромінювання 29.33.18 
ЛАЗЕРОХІМІЯ 
Лазерохімія. Хімія лазерної дії 31.15.29.07 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
ЛАЗНЯ 
Лазні. Пральні 75.31.43 
ЛАК 
Лаки 61.65.29 
Покриття на основі смол. Лаки. Оліфи 81.33.35.11 
ЛАКОФАРБОВИЙ 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
Лакофарбові матеріали, клеї і мастики в будівництві 67.09.51 
Лакофарбові покриття 55.22.23.13 
Лакофарбові, полімерні та інші покриття 81.33.35 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Нанесення лакофарбових покриттів 61.65.39 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.09 
Технологія лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
ЛАКТАЦІЯ 
Розмноження. Лактація 34.39.37 
ЛАМА 
Лами 68.39.38 
ЛАМІНАТ 
Устаткування для виготовлення ламінату 66.35.35.17 
ЛАМІНУВАННЯ 
Виробництво плівок для ламінування плитних матеріалів 66.35.35 
Ламінування плит 66.35.29.29 
Оздоблення ДВП. Фарбування. Ламінування 66.35.31.19 
Устаткування для ламінування та кашування 66.35.35.19 
ЛАМПА 
Електронні лампи 47.29.35 
ЛАНДШАФТ 
Антропогенний вплив на ландшафт. Охорона і оптимізація ландшафту 87.29 
Види антропогенного впливу на ландшафт 87.29.29 
Комплексні та регіональні проблеми охорони ландшафту 87.29.91 
Ландшафт і рекреація 87.29.35 
Оптимізація ландшафту 87.29.37 
Рекультивація ландшафтів, порушених антропогенним впливом 87.29.31 
Фотознімки ландшафтів 23.04.11 
Хорографічна картографія (картографія ландшафту) 36.33.21 
ЛАНДШАФТНИЙ 
Ландшафтне планування 87.29.33 
ЛАНДШАФТОЗНАВСТВО 
Теоретичні питання загальної фізичної географії і ландшафтознавства 39.03.19 
Типологічна географія. Ландшафтознавство 39.19.31 
ЛАНКА 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
ЛАНЦЕТ 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
Теорія лінійних і нелінійних ланцюгів зв'язку 49.03.13 
Теорія радіотехнічних ланцюгів 47.05.05 
ЛАНЦЮЖОК 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
ЛАТЕКС 
Латекс (сировий латекс) 61.63.09.05 
ЛЕГЕНЯ 
Туберкульоз легень 76.29.53.05 
Хвороби легенів 76.29.35.11 
ЛЕГКИЙ 
Виробництво інших легких металів 53.37.91.19 
Виробництво легких металів і сплавів 53.37.29 
Вторинні матеріальні ресурси в легкій промисловості 81.91.09.05 
Загальні питання легкої промисловості 64.01 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Інше устаткування для легкої промисловості 55.59.99 
Історія легкої промисловості. Персоналія 64.01.09 
Легка атлетика 77.29.25 
Легка промисловість 64 
Легкі сплави 55.09.33.15 
Легкі танки 78.25.10.17 
Машинобудування для легкої промисловості 55.59 
Охорона довкілля в легкій промисловості 64.01.94 
ЛЕГКОВИЙ 
Легкові автомобілі 55.43.29 
Легкові автомобілі загального призначення 55.43.29.33 
Причепи до легкових автомобілів 55.43.29.43 
ЛЕГКОПЛАВКИЙ 
Легкоплавкі метали і сплави 81.29.09.27 
ЛЕГОВАНИЙ 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей кріогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Леговані сталі 81.29.09.11 
Леговані сталі для кріогенних температур 81.31.09.15 
Леговані чавуни 53.49.11.11 
ЛЕГУВАННЯ 
Теорія жаротривкого легування сплавів 81.33.03.13 
ЛЕГШИЙ 
Літальні апарати, легші за повітря (аеростати) 73.37.33.05 
ЛЕЗОВИЙ 
Кінематика процесів різання лезовим інструментом 55.19.03.13 
Лезовий інструмент 55.31.29 
Основи оброблення лезовим інструментом 55.19.03 
Способи оброблення матеріалів лезовим інструментом 55.19.03.29 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
ЛЕЙКОЗ 
Лейкози 76.29.33.13 
ЛЕЙКОЗОЛОГІЯ 
Ветеринарна лейкозологія та онкологія 68.41.67 
ЛЕЙКОТРІЄНА 
Лейкотрієни і простагландини 31.23.35 
ЛЕЙШМАНІОЗ 
Лейшманіози 76.29.50.27 
ЛЕКАЛО 
Лекала креслярські, гнучкі 59.73.33.37 
ЛЕКСИКА 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧНИЙ 
Лексико-семантичні групи слів 16.21.47.05 
ЛЕКСИКОГРАФІЯ 
Лексикографія 16.21.65 
ЛЕКСИКОЛОГІЯ 
Лексикологія. Термінознавство 16.21.47 
ЛЕКСИЧНИЙ 
Лексична семантика 16.21.47.03 
ЛЕП 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
ЛЕПТОСПІРОЗ 
Лептоспіроз 76.29.50.29 
ЛЕТКИЙ 
Прилади для випаровування летких рідин 31.05.35.17 
ЛЕТКІСТЬ 
Леткість 53.03.03.35 
ЛИВАРНИЙ 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Загальні питання щодо ливарних сплавів 55.15.15.01 
Інформаційна діяльність з ливарного виробництва 55.15.01.29 
Історія ливарного виробництва. Персоналія 55.15.01.09 
Кадри в ливарному виробництві 55.15.01.79 
Керівні матеріали з ливарного виробництва 55.15.01.01 
Ливарне виробництво 55.15 
Ливарне устаткування 55.29.29 
Ливарні сплави 55.15.15 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Охорона довкілля в ливарному виробництві 55.15.01.94 
Стандартизація ливарного виробництва 55.15.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Теорія ливарних процесів 55.15.03 
Термінологія. Довідники, словники з ливарного виробництва 55.15.01.3 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
ЛИВНИКОВИЙ 
Ливникові системи 55.15.21.13 
ЛИЖА 
Виробництво лиж 66.41.33.05 
Стрибки на лижах із трампліна 77.29.41 
ЛИЖНИЙ 
Виправлення листів і профілів 55.16.22.15 
Виробництво листів і смуг з покриттями 53.43.35.11 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво листів чорних металів 53.43.35 
Виробництво товстих, плакованих і гарячекатаних тонких листів 53.43.35.05 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Гнуття листів і профілів 55.16.22.13 
Лижне двоєборство 77.29.27 
Лижні гонки 77.29.26 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
ЛИСТІВКА 
Поштові листівки. Вітальні картки 60.29.29.31 
ЛИСТОВИЙ 
Виробництво інших видів листових і плитних матеріалів 66.35.99 
Листове штампування 55.16.19 
Лінії та автоматичні комплекси для листового штампування 55.16.19.31 
Механізація і автоматизація для листового штампування 55.16.19.33 
Оснащення для листового штампування 55.16.19.35 
Плівкові, листові і багатошарові матеріали 61.61.33 
Теорія і дослідження процесів листового штампування 55.16.19.03 
Технологія листового штампування 55.16.19.13 
Устаткування для листового штампування 55.16.19.29 
ЛИТИЙ 
Виробництво литих паперових виробів та інших виробів з паперу і картону 66.45.45 
ЛИТТЯ 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Відцентрове лиття 55.15.23.21 
Загальні питання щодо лиття в піщані форми 55.15.21.01 
Лиття 59.13.01.05 
Лиття в кокіль 55.15.23.19 
Лиття в піщані форми 55.15.21 
Лиття за виплавленими моделями 55.15.23.13 
Лиття під низьким тиском 55.15.23.17 
Лиття під тиском 55.15.23.15 
Машини для лиття валиків 60.29.21.19 
Спеціальні способи лиття 55.15.23 
Устаткування для лиття заготовок і лиття з каменю 80.33.13.05 
Устаткування для паперового лиття 66.45.51.31 
ЛИХО 
Геологічне лихо 87.33.31.05 
Гідрологічне лихо 87.33.31.07 
Допомога під час стихійного лиха 87.33.31.17 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Лихо, що наносить шкоду сільському господарству 87.33.33.21 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
Стихійне лихо, пов'язане з атмосферними процесами 87.33.31.11 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
ЛІБЕРАЛІЗМ 
Зовнішньоекономічний лібералізм 72.15.45 
Лібералізм 26.03.35 
ЛІГНІН 
Вищі полісахариди та їхні похідні. Лігніни 61.57.31 
ЛІД 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Лід у морі. Лід і айсберги з погляду океанографії 37.25.37 
Лід, сніг 70.27.05.21 
ЛІДЕРСТВО 
Лідерство 04.21.43 
ЛІЗИНГ 
Лізинг 85.33.05.17 
ЛІКАР 
Алергія лікарська 76.29.38.11 
Біологічна дія лікарських речовин 76.31.33.05 
Взаємостосунки лікарів з колегами 76.75.27.05 
Взаємостосунки лікарів з пацієнтами 76.75.27.07 
Вплив добових ритмів на дію лікарських речовин 76.31.33.07 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Готові лікарські форми 61.45.39 
Довідники з лікарських трав 76.31.31.07 
Заготівля лікарських трав 68.43.33 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Лікарі 76.01.79.05 
Лікарська сировина. Збирання, сушіння, зберігання 76.31.31.05 
Лікарська таємниця 76.75.27.11 
Лікарський контроль у спорті 76.35.41.07 
Лікарські засоби з рослинної сировини 61.45.35 
Лікарські засоби з тваринної сировини 61.45.37 
Лікарські форми 76.31.29.13 
Лікарські, вітаміновмісні та інсектицидні рослини 68.35.43 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
Неорганічні лікарські речовини 61.45.29 
Органічні синтетичні лікарські речовини 61.45.31 
Санітарний нагляд за лікарськими речовинами 76.75.29.11 
Спортивна медицина і лікарський контроль 76.35.41 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
Фітотерапія. Лікарські рослини 76.35.49.15 
ЛІКАРСЬКО-ЛЬОТНИЙ 
Організація роботи лікарсько-льотної комісії 76.35.29.05 
ЛІКАРСЬКО-ТРУДОВИЙ 
Лікарсько-трудова экспертиза (ЛТЕК) 76.35.35.15 
ЛІКВІДАЦІЯ 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
ЛІКЕР 
Виробництво лікерів, наливок і настоянок 65.47.31 
ЛІКЕРО-ГОРІЛЧАНИЙ 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв 65.47 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв з нетрадиційної сировини 65.47.37 
Машини і устаткування для спиртової та лікерогорілчаної промисловості 55.63.39.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Нові розробки, розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв 65.47.02 
ЛІКИ 
Ліки за їхнім походженням 76.31.29.11 
Шляхи і методи введення ліків 76.31.29.05 
ЛІКУВАЛЬНИЙ 
Лікувальна фізична культура 76.29.61 
Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології 76.29.61.07 
Лікувальна фізична культура в геронтології 76.29.61.17 
Лікувальна фізична культура в невропатології та психіатрії 76.29.61.11 
Лікувальна фізична культура в ортопедії та травматології 76.29.61.13 
Лікувальна фізична культура в педіатрії 76.29.61.15 
Лікувальна фізична культура при внутрішніх хворобах 76.29.61.05 
ЛІКУВАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНИЙ 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
Виробництво кисломолочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями 65.63.34 
Лікувально-профілактичне обслуговування 86.25.09 
Лікувально-профілактичне харчуванння 71.33.25 
ЛІКУВАННЯ 
Лікування природними факторами 76.29.60.05 
ЛІМФА 
Кров. Лімфа 34.39.27 
ЛІМФАТИЧНИЙ 
Хвороби лімфатичної і ретикулоендотеліальної системи 76.29.33.25 
ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗ 
Лімфогранулематоз 76.29.33.15 
ЛІМФОКІН 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
ЛІНГВІСТИКА 
Квантитативна лінгвістика 16.31.05 
Комп'ютерна лінгвістика 16.31.03 
Лінгвістика тексту 16.21.33 
Лінгвістика тексту. Стилістика. Переклад 16.31.41.03 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
ЛІНГВІСТИЧНИЙ 
Діалектологія і лінгвістична географія 16.21.63 
Методи лінгвістичних досліджень 16.21.21 
Стилістика. Лінгвістична поетика. Риторика 16.21.55 
Лінгвістичні питання перекладу 16.31.41 
Лінгвістичні питання викладання мов 16.31.51 
Метод лінгвістичної географії 16.21.21.15 
ЛІНЗА 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ЛІНЗОВИЙ 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ЛІНІЙКА 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
Лінійки лічильно-логарифмічні 59.73.33.39 
Лінійки перевірні, паралельні, комбіновані 59.73.33.29 
Лінійки спеціального застосування 59.73.33.65 
Лінійна забудова. Стрічкоподібна забудова 67.25.21.07 
Лінійна та полілінійна алгебра 27.17.29 
Лінійне джерело 87.15.07.07 
Лінійні детерміновані системи 28.15.15 
Лінійні ізолятори 45.49.33 
Лінійні інтегральні рівняння 27.33.15 
Лінійні оператори та операторні рівняння 27.39.19 
Лінійні прискорювачі 47.31.29 
Лінійні простори з топологією, порядком та іншими структурами 27.39.15 
Лінійні та квазілінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.17 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
Спектральна теорія лінійних операторів 27.39.21 
Теорія лінійних і нелінійних ланцюгів зв'язку 49.03.13 
Транспортні засоби з лінійними асинхронними двигунами 73.49.33 
ЛІНІЯ (технологічна) 
Автоматичні лінії 55.29.33.33 
Будівництво ліній зв'язку 49.29.15 
Експлуатація ліній зв'язку 49.29.17 
Зв'язок лініями електропередач 49.27.33 
Лінії для комплексних процесів 55.16.13.31 
Лінії електропередачі, електричні мережі 44.29.37 
Лінії зв'язку 49.29 
Лінії та автоматичні комплекси для листового штампування 55.16.19.31 
Лінії та автоматичні комплекси для об'ємного штампування 55.16.17.31 
Лінії та автоматичні комплекси для пресування 55.16.24.31 
Лінії та автоматичні комплекси для різання 55.16.23.31 
Машини та лінії для заточення робочого інструмента 55.33.35.39 
Надпровідні лінії передачі 47.39.29 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Проектування ліній зв'язку 49.29.14 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Світловодні лінії зв'язку 49.44.31 
Трамвайні лінії 73.43.11.07 
ЛІПІД 
Класифікація ліпідів 31.23.33.05 
Ліпіди 31.23.33 
Метаболізм ліпідів 31.23.33.07 
Регуляція і патологія ліпідного обміну 31.23.33.09 
ЛІРИЧНИЙ 
Ліричний вид літератури 17.07.41.05 
ЛІС 
Авіаційна охорона лісів 68.47.41.05 
Відновлення лісів (лісовідновлення) і лісорозведення 68.47.45 
Водне транспортування лісу. Сплавляння лісу 66.17.17 
Державне управління лісами 10.57.31 
Заготівля лісу 66.15.07 
Захист лісу від хвороб і шкідників 68.47.37 
Інші види транспортування лісу 66.17.99 
Моніторинг лісу 68.47.31.07 
Охорона лісу. Лісові пожежі 68.47.41 
Первинне оброблення дерев і заготовленого лісу 66.19.15 
Повітряне транспортування лісу 66.17.19 
Право власності на ліси 10.57.21 
Рубання лісу 66.15.17 
Сухопутне транспортування лісу 66.17.15 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
Транспортування лісу 66.17 
Трелювання лісу 66.15.19 
ЛІСИСТІСТЬ 
Лісистість 68.47.15.05 
ЛІСНИЦТВА 
Лісівництво 68.47.15 
Лісознавство з основами лісництва 68.47.03 
ЛІСОВИЙ 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Ґрунтообробне устаткування для лісового господарства 68.47.85.05 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Загальні питання лісової і деревообробної промисловості 66.01 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Земельні, лісові ресурси 23.04.07 
Історія лісової і деревообробної промисловості. Персоналія 66.01.09 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Лісова пожежа 87.33.33.07 
Лісова типологія. Лісорослинні умови 68.47.15.07 
Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 66 
Лісове господарство 68.47 
Лісове право 10.57 
Лісове право окремих країн 10.57.91 
Лісовий кадастр 68.47.31.05 
Лісові культури 68.47.45.05 
Лісові розсадники 68.47.45.07 
Маловідходна і безвідходна технологія в лісовому господарстві 87.53.20 
Механізація і електрифікація в лісовому господарстві 68.47.85 
Окремі групи і породи лісових дерев і чагарників 68.47.39 
Охорона довкілля в умовах лісового господарства 68.47.94 
Охорона лісу. Лісові пожежі 68.47.41 
Пожежна безпека. Лісові пожежі тощо 23.01.92 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Радіологія в лісовому господарстві 68.47.94.05 
Сертифікація в лісовому господарстві 68.47.31.11 
Сівалки лісові та лісосадильні машини 68.47.85.07 
Сільське і лісове господарство 68 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
Устаткування для будівництва і догляду за лісовими дорогами 55.53.41.37 
Устаткування для будівництва і утримування лісових доріг 66.19.95.19 
Устаткування для лісових складів і рейдів 55.53.41.39 
Устаткування лісових складів 66.19.95.21 
ЛІСОВІДНОВЛЕННЯ 
Відновлення лісів (лісовідновлення) і лісорозведення 68.47.45 
ЛІСОВПОРЯДЖЕННЯ 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
ЛІСОВПОРЯДКУВАННЯ 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
ЛІСОГОСПОДАРСЬКИЙ 
Лісогосподарське устаткування 68.85.85.03 
Лісогосподарський інвентар 68.85.85.05 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
ЛІСОЗАГОТІВЕЛЬНИЙ 
Ремонт і технічне обслуговування лісозаготівельного устаткування 66.19.95.25 
Теоретичні основи проектування і конструювання лісозаготівельного устаткування 66.19.95.03 
ЛІСОЗАГОТІВЛЯ 
Перероблення низькоякісної деревини і відходів лісозаготівель 66.19.91 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплавів 66.19.95 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплаву 55.53.41 
ЛІСОЗНАВСТВО 
Лісознавство з основами лісництва 68.47.03 
ЛІСОКОРИСТУВАННЯ 
Державне регулювання лісокористування 10.57.51 
Лісокористування 68.47.29 
Право лісокористування 10.57.41 
ЛІСОМАТЕРІАЛИ 
Агрегатне перероблення лісоматеріалів 66.31.19 
Зберігання лісоматеріалів 66.19.90 
Обкорування та оциліндровування лісоматеріалів 66.19.15.17 
Сортування, маркування і облік лісоматеріалів 66.19.15.29 
ЛІСОНАСІННЄВИЙ 
Лісонасіннєва справа 68.47.45.11 
ЛІСОПИЛЬНИЙ 
Лісопильні рами 66.29.35.05 
Лісопиляльне виробництво 66.31 
Устаткування лісопильного виробництва 55.29.39.53 
ЛІСОПИЛЯЛЬНИЙ 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Інші процеси лісопиляльного виробництва 66.31.99 
Перероблення відходів лісопиляльного виробництва 66.31.91 
Підготовчі процеси лісопиляльного виробництва 66.31.15 
Сировина лісопиляльного виробництва 66.31.09 
Устатковування лісопиляльного виробництва 66.31.31 
ЛІСОПОЖЕЖНИЙ 
Лісопожежна техніка 68.47.85.11 
ЛІСОПОРУШЕННЯ 
Відповідальність за лісопорушення 10.57.65 
ЛІСОРОЗВЕДЕННЯ 
Відновлення лісів (лісовідновлення) і лісорозведення 68.47.45 
ЛІСОРОСЛИННИЙ 
Лісова типологія. Лісорослинні умови 68.47.15.07 
ЛІСОСАДИЛЬНИЙ 
Сівалки лісові та лісосадильні машини 68.47.85.07 
ЛІСОСІКА 
Використання підбирачів сучків у процесі очищення лісосік 66.15.21.05 
Очищення лісосік 66.15.21 
ЛІСОСІЧНИЙ 
Лісосічне устаткування 66.19.95.04 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
ЛІСОСКЛАДСЬКИЙ 
Лісоскладські роботи 66.19 
ЛІСОСПЛАВИ 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплавів 66.19.95 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплаву 55.53.41 
ЛІСОСПЛАВНИЙ 
Комплексна механізація лісосплавних робіт 66.17.17.05 
Лісосплавні машини 66.19.95.17 
ЛІСОСУШИЛЬНИЙ 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
ЛІСОТРАНСПОРТНИЙ 
Лісотранспортні машини 66.19.95.11 
ЛІСОУТВОРЮВАЛЬНИЙ 
Лісоутворювальні породи 68.47.15.11 
ЛІСОХІМІЧНИЙ 
Виробництво інших лісохімічних продуктів 61.55.99 
Лісохімічні виробництва. Антисептування деревини 61.55 
Перероблення відходів лісохімічних виробництв 61.55.91 
ЛІТАК 
Військово-транспортні літаки 78.25.13.33 
Конструкції агрегатів і вузлів літака 55.47.29.31 
Конструкція та основні льотно-технічні дані літаків 55.47.29.29 
Літаки і оснащення літаків 55.47.29.33 
Літаки спеціальної авіації 78.25.13.35 
Літаки стратегічної (дальньої) авіації 78.25.13.21 
Системи та обладнання літаків і вертольотів 78.25.13.45 
ЛІТАК-РОЗВІДУВАЛЬНИК 
Літаки-розвідувальники 78.25.13.31 
ЛІТАКОВИЙ 
Літаковий спорт 77.29.47 
ЛІТАЛЬНИЙ 
Аеродинаміка літальних апаратів 55.47.03 
Безпілотні літальні апарати 78.25.13.39 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Загальні питання щодо проектування літальних апаратів 55.47.07.01 
Інші літальні апарати 78.25.13.41 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
Конструкція, системи і устаткування літальних апаратів 55.47.29 
Літальні апарати, легші за повітря (аеростати) 73.37.33.05 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Міцність літальних апаратів 55.47.05 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Проекти літальних апаратів 55.47.07.35 
Проектування літальних апаратів 55.47.07 
Розрахунок агрегатів і вузлів літальних апаратів 55.47.05.31 
Системи автоматизації проектування літальних апаратів 55.47.07.29 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Шум, спричинений літальними апаратами 87.55.29.27 
ЛІТЕРАТУРА 
Викладання літературознавства і літератури 17.01.45 
Викладання механіки. Навчальна література 30.01.45 
Гуманізм літератури. Проблема людини в літературі 17.07.11 
Довідкова література 84.07.15 
Довідкова література. Навчальна література 31.01.33; 84.01.33 
Довідкова та навчальна література 84.05.33 
Довідники і довідкова література 66.37.07 
Драматичний вид літератури 17.07.41.11 
Епічний вид літератури 17.07.41.03 
Загальні питання щодо авторського права в літературі та мистецтві 10.41.01 
Загальні проблеми теорії літератури 17.07.01 
Історія всесвітньої літератури 17.09.09 
Історія літератури 17.09 
Історія літератури окремих країн і народів 17.09.91 
Ліричний вид літератури 17.07.41.05 
Література і суспільство 17.07.21 
Література й інші види мистецтва 17.07.25 
Література та ідеологія. Роль світогляду в літературній творчості 17.07.03 
Література, мистецтво 23.04.75 
Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 17 
Навчальна і довідкова література. Нові видання 55.36.01.97 
Народність літератури 17.07.05 
Наука, література і мистецтво 12.21.41 
Обслуговування запитів стосовно наукової літератури 13.41.52.17 
Обслуговування запитів стосовно художньої літератури 13.41.52.15 
Поетика художньої літератури. Види і жанри 17.07.41 
Пропаганда художньої літератури 17.01.39 
Соціологія літератури і мистецтва 04.51.57 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Суспільне значення літератури 17.07.21.03 
Теорія літератури 17.07 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Термінологія демографії. Довідкова література з питань демографії 05.01.33 
Термінологія інформатики. Довідкова література. Навчальна література 20.01.33 
Термінологія в метрології. Довідкова література. Навчальна література 90.01.33 
Термінологія наукознавства. Довідкова література. Навчальна література 12.01.33 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література з металознавства 53.49.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Термінологія. Довідкова література 11.01.33; 30.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література 15.01.33; 27.01.33; 28.01.33; 29.01.33; 34.01.33; 37.01.33; 38.01.33; 39.01.33; 41.01.33; 43.01.33; 44.01.33; 45.01.33; 47.01.33; 49.01.33; 50.01.33; 52.01.33; 53.01.33; 55.01.33; 58.01.33; 59.01.33; 61.01.33; 62.01.33; 64.01.33; 65.01.33; 66.01.33; 67.01.33; 68.01.33; 69.01.33; 70.01.33; 72.01.33; 73.01.33; 76.01.33; 77.01.33; 78.01.33; 89.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література Наукова література 71.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література щодо розглянутої території 23.01.33 
Термінологія. Довідники, словники і навчальна література 55.41.01.33 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література 55.47.01.97 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
Фольклор і література 17.71.01.19 
Функції літератури 17.07.13 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
ЛІТЕРАТУРНИЙ 
Види літературних процесів 17.07.29.03 
Історія літературознавства і літературної критики. Персоналії 17.01.09 
Література та ідеологія. Роль світогляду в літературній творчості 17.07.03 
Літературна критика 17.01.03.17 
Літературний процес 17.07.29 
Роль художнього процесу в літературному процесі 17.07.61.03 
Теорія і методологія літературознавства і літературної критики 17.01.07 
Теорія і психологія літературної творчості 17.07.65 
Художні методи, літературні стилі і напрями 17.07.31 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЕЦЬ 
Кадри літературознавців 17.01.79 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
Вивчення та викладання теорії літературознавства 17.01.45.05 
Викладання літературознавства і літератури 17.01.45 
Загальні питання літературознавства 17.01 
Зміст і методика викладання літературознавства 17.01.45.07 
Інформаційна діяльність у галузі літературознавства 17.01.29 
Історіографія літературознавства 17.01.03.21 
Історія літературознавства і літературної критики. Персоналії 17.01.09 
Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 17 
Літературознавство в Харківському університеті 17.01.27.11 
Літературознавство діаспори 17.01.27.19 
Літературознавство доби Київської Русі 17.01.27.03 
Літературознавство ХVІ - ХVІІІ століть 17.01.27.05 
Літературознавство й мистецтво 17.01.03.11 
Літературознавство й мовознавство 17.01.03.03 
Літературознавство кінця ХІХ - початку ХХ століття 17.01.27.15 
Літературознавство радянської доби 17.01.27.17 
Літературознавство середини XIX століття 17.01.27.13 
Літературознавство та інші наукові дисципліни 17.01.03.13 
Літературознавство як наука 17.01.03 
Міжнародне співробітництво в галузі літературознавства 17.01.17 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Організація науково-дослідної роботи в галузі літературознавства 17.01.21 
Основні напрями літературознавства XIX - XX століть 17.01.25 
Предмет, завдання і значення теорії літературознавства як науки 17.01.45.03 
Світове літературознавство 17.01.09.03 
Структура літературознавства 17.01.15 
Сучасне літературознавство 17.01.27.21 
Сучасний стан і перспективи розвитку літературознавства 17.01.11 
Теорія і методологія літературознавства і літературної критики 17.01.07 
Термінологія літературознавства 17.01.33 
Українське літературознавство 17.01.27 
ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧИЙ 
Взаємозв'язок літературознавчих дисциплін 17.01.03.19 
Допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81 
Інші допоміжні літературознавчі дисципліни 17.81.99 
Літературознавча бібліографія 17.81.21 
Основні й допоміжні літературознавчі дисципліни 17.01.03.15 
ЛІТНІЙ 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Перебування в літніх таборах, таборах відпочинку 71.37.08.19 
Проживання в літніх будиночках, бунгало 71.37.08.21 
ЛІТОГРАФСЬКИЙ 
Літографські фарби. Фарби для офсетного друку 60.29.11.19 
ЛІТОЛОГІЯ 
Літологія 38.15; 52.13.41 
Літологія осадово-метаморфічних порід 38.15.25 
Методи дослідження в літології 52.13.41.05 
Методи дослідження в літології 38.15.03 
Регіональна літологія 52.13.41.17 
ЛІФТ 
Ліфти і підйомники (підіймачі)періодичної дії 55.51.29 
Системи електропостачання. Ліфти і ескалатори 67.53.31 
ЛІХТЕРНИЙ 
Ліхтерні перевезення 73.47.41 
ЛІЦЕНЗІЙНИЙ 
Винахідницьке і раціоналізаторське право. Патентне право. Ліцензійне право 10.35 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Економічні аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.13 
Правові аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.11 
Типова ліцензійна угода 85.33.04.11 
ЛІЦЕНЗІЯ 
Ліцензія 85.33.05 
Міжнародна торгівля ліцензіями 85.33.05.15 
Підготування для продажу і купівлі ліцензії 85.33.04 
ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
Квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі 72.15.46 
Ліцензування і передання технологій 85.33.02 
Патентування. Ліцензування 06.54.31.19 
ЛІЧИЛЬНО-ЛОГАРИФМІЧНИЙ 
Лінійки лічильно-логарифмічні 59.73.33.39 
ЛІЧИЛЬНО-ПЕРФОРАЦІЙНИЙ 
Клавішні та лічильно-перфораційні машини 50.29 
Лічильно-перфораційні пристрої і машини 50.29.33 
ЛОВ 
Способи і знаряддя лову 69.31.13 
Техніка і знаряддя лову 55.63.47.31 
ЛОГІКА 
Загальні проблеми діалектичної логіки 02.21.05 
Логіка 02.21 
Логіка в штучному інтелекті 28.23.17 
Логіка права 10.07.35 
Математична логіка 27.03.19 
Окремі поняття і проблеми логіки 02.21.41 
Основи математики і математична логіка 27.03 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
Сучасний стан логіки 02.21.11 
ЛОГІСТИКА 
Виробнича логістика 06.35.23.15 
Закупівельно-заготівельна логістика 06.35.23.11 
Інформаційні технології в логістиці 06.35.23.21 
Логістика 71.01.59 
Логістика запасів (складського господарства) 06.35.23.13 
Логістика. Логістичні системи 06.35.23 
Матеріальні потоки. Транспортна логістика 06.35.23.05 
Розподільна (збутова) логістика 06.35.23.17 
Теорія логістики. Оптимізація витрат у бізнесі 06.35.23.03 
ЛОГІСТИЧНИЙ 
Логістика. Логістичні системи 06.35.23 
ЛОГІЧНИЙ 
Арифметичні та логічні пристрої 50.09.31 
Дискретні та логічні елементи 50.09.29 
Логічні системи і обчислення 02.21.31 
Логічні форми і закони 02.21.21 
Моделювання логічних структур 28.17.27 
ЛОГОПЕДИЧНИЙ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
ЛОГОПЕДІЯ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
ЛОЗА 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
ЛОКАЛЬНИЙ 
Регіональні, локальні органи інформації 20.15.11 
ЛОКАУТ 
Страйки. Локаути 10.63.31 
ЛОКАЦІЯ 
Акустичні системи локації 47.49.41 
Біонічно важливі системи орієнтації, локації та навігації 34.53.21 
Оптичні системи локації 47.49.43 
Радіотехнічні системи зондування, локації та навігації 47.49 
ЛОКОМОТИВ 
Автозчеплювальні пристрої локомотивів і вагонів 55.41.05.41 
Газотурбінні локомотиви і турбопотяги 55.41.33 
Гальмові системи локомотивів, вагонів та їх устатковування 55.41.05.39 
Дослідження і випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.19 
Елементи конструкції локомотивів і вагонів 55.41.05 
Елементи тягового приводу локомотивів 55.41.05.35 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Інші елементи конструкцій локомотивів і вагонів 55.41.05.99 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Кузов, рами, візки локомотивів і вагонів 55.41.05.29 
Проектування і розрахунок локомотивів і вагонів 55.41.03.17 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
ЛОКОМОТИВОБУДІВНИЙ 
Проектування і реконструкція локомотивобудівних і вагонобудівних підприємств 55.41.01.82 
ЛОКОМОТИВОБУДУВАННЯ 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Інформаційна діяльність локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.29 
Історія локомотивобудування і вагонобудування. Персоналія 55.41.01.09 
Кадри локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.79 
Локомотивобудування і вагонобудування 55.41 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Охорона довкілля в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.94 
Спеціальні матеріали для локомотивобудування і вагонобудування 55.41.09 
Стан і перспективи розвитку локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.11 
Стандартизація в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.37 
Технологія локомотивобудування і вагонобудування 55.41.13 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
ЛОКОМОЦІЯ 
Наземні локомоції 34.53.25 
ЛОПАТЕВИЙ 
Лопатеві помпи 55.39.37.29 
Роторні ДВЗ лопатевого та інших типів 55.42.39.31 
ЛОРОРГАН 
Пошкодження ЛОРорганів. Чужорідні тіла ЛОРорганів 76.29.54.15 
ЛТЕК 
ЛТЕК (лікарсько-трудова експертиза) 76.35.35.15 
ЛУБ'ЯНИЙ 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
ЛУГ 
Виробництво лугів. Гідроксид калію 61.31.33.07 
Виробництво лугів. Гідроксид натрію 61.31.35.05 
Метали та сплави, стійкі до лугів 81.33.07.13 
ЛУЖНО-ЗЕМЕЛЬНИЙ 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
ЛУК 
Стрільба з лука 77.29.55 
ЛУЩІЛЬНИЙ 
Лущильні верстати 66.29.35.29 
ЛУЩІННЯ 
Лущіння 66.29.31.27 
ЛЬОД 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Цирк на льоду 18.51.45.19 
ЛЬОДОВИЙ 
Термічний і льодовий режим вод суші 37.27.23 
ЛЬОДОГЕНЕРАТОР 
Випаровувачі. Охолоджувачі. Охолоджувачі для розсолів. Льодогенератори 81.31.11.21 
ЛЬОДОРУБ 
Снігоочисники, сніготопки, льодоруби 55.55.31.31 
ЛЬОН 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
ЛЬОТНИЙ 
Льотна експлуатація повітряних суден 73.37.37 
Льотні випробування 55.49.81.31 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
ЛЬОТНО-ДОСЛІДНИЙ 
Ракетні полігони. Льотно-дослідні центри 55.49.49.29 
ЛЬОТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Конструкція та основні льотно-технічні дані літаків 55.47.29.29 
ЛЮДИНА 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
Хвороби людей старшого та похилого віку 76.29.59.05 
ЛЮДИНА - МАШИНА - СЕРЕДОВИЩЕ 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
Біологія збудників захворювань людини і тварин 34.27.29 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Гени людини з патологічним ефектом 34.23.53 
Гуманізм літератури. Проблема людини в літературі 17.07.11 
Дія випромінювання на людину 58.35.05 
Екологія життєдіяльності людини 87.24 
Екологія людини та її взаємозв'язок з іншими науками 87.03.09 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Експресія генів у клітинах людини і тварин 62.37.99.11 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
Загальні питання охорони довкілля і екології людини 87.01 
Загальні проблеми генетики людини 34.23.02 
Захист прав людини і національних меншин 11.25.61 
Злочини проти основних свобод, прав людини 10.77.21.05 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Катастрофи, викликані діяльністю людини 87.33.33.17 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
Культивування клітин і тканин людини і тварин 62.33.31 
Культурна еволюція людини 13.07.26.15 
Людина як компонент системи 81.95.55 
Методи дослідження стану людини 81.95.57.05 
Методи і апаратура в морфології людини і тварин 34.41.05 
Методи і апаратура у фізіології людини і тварин 34.39.05 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Мистецтво як форма духовної творчості людини 18.07.23.05 
Морфологія людини і тварин 34.41 
Населення в міжнародному праві. Права людини 10.87.27 
Нормальна анатомія людини і тварин 34.41.35 
Нормальна гістологія людини і тварин 34.41.15 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян 10.15.15 
Охорона довкілля. Екологія людини 87 
Палеоекологія людини 87.24.15 
Права громадян (цивільне право). Держава і людина 10.15.15.05 
Правовий стан людини 10.15.59 
Прогнозування чисельності персоналу системи "людина-машина-середовище" 81.95.61.11 
Радіобіологія людини 34.49.21.11 
Релігія і проблема людини 21.41.67 
Розподіл функцій між людиною і машиною 81.95.61.05 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Статистика охорони довкілля і екології людини 87.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Успадковування ознак людини без патології 34.23.39 
Фізіологія людини і тварин. Моделювання розумових процесів 34.39 
Фізіологія різних видів діяльності людини 34.39.55 
Філософія людини 02.15.51 
Функціональний стан людини, яка працюює 81.95.53.11 
Хромосомні мутації в людини 34.23.51 
ЛЮДСТВО 
Забезпечення людства ресурсами 26.11.09 
ЛЮДСЬКИЙ 
Естетика природи і людської діяльності 02.61.25 
Історія окремих процесів, сторін і явищ людської діяльності 03.29 
Людські резерви у воєнній економіці 78.75.29 
ЛЮМІНЕСЦЕНТНИЙ 
Люмінесцентні неорганічні матеріали 61.31.53 
Люмінесцентні органічні барвники. Оптичні відбілювачі 61.39.51 
Люмінесцентні хімічні речовини 61.69.39 
ЛЮМІНЕСЦЕНЦІЯ 
Люмінесценція 29.31.23 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
ЛЮМІНОФОР 
Люмінофори, сцинтилятори 47.09.43 
ЛЯМБЛІОЗ 
Лямбліоз 76.29.50.33 
М'ЯЗОВИЙ 
Хвороби м'язової системи 76.29.40.15 
М'ЯКИЙ 
Виготовлення м'яких елементів меблів 66.37.25 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
М'які іграшки 80.35.35 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
М'ЯКОЛИСТЯНИЙ 
М'яколистяні породи дерев. Деревина м'яколистяних порід 66.03.09.11 
М'ЯСНИЙ 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Засолювання м'яса і м'ясних продуктів 65.59.23 
Машини і устаткування для виробництва м'ясних продуктів 55.63.49.33 
Машини і устаткування для м'ясної і птахопереробної промисловості 55.63.49 
М'ясна і птахопереробна промисловість 65.59 
Молочне і м'ясне скотарство 68.39.29 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
Холодильна оброблення м'яса і м'ясних продуктів 65.59.19 
М'ЯСО 
Засолювання м'яса і м'ясних продуктів 65.59.23 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
Холодильна оброблення м'яса і м'ясних продуктів 65.59.19 
М'ЯЧ 
Ручний м'яч (гандбол) 77.29.45 
Хокей з м'ячем 77.29.63 
МАГАЗИН 
Магазини 71.01.97.11 
Окремі магазини (крамниці) 71.31.11.29 
Організація роботи музейних магазинів 13.51.15.07 
Типи магазинів 71.31.11.25 
Фірмові магазини 71.31.11.31 
МАГІСТРАЛЬНИЙ 
Магістральні водоводи 70.19.19 
Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту. 67.29.65 
МАГМАТИЗМ 
Магматизм і магматичні гірські породи 38.37.19 
МАГМАТИЧНИЙ 
Магматизм і магматичні гірські породи 38.37.19 
МАГНЕЗИТ 
Розроблення родовищ магнезиту 52.39.39 
МАГНЕЗИТОВИЙ 
Магнезитові, форстеринові, шпінельні, доломітові вогнетриви 61.35.35.11 
МАГНЕЗІАЛЬНОСИЛІКАТНИЙ 
Магнезіальносилікатні вогнетриви. Магнезіальносилікатнохромисті вогнетриви 53.07.11.13 
МАГНЕЗІАЛЬНОСИЛІКАТНОХРОМИСТИЙ 
Магнезіальносилікатні вогнетриви. Магнезіальносилікатнохромисті вогнетриви 53.07.11.13 
МАГНЕЗІАЛЬНОХРОМОГЛИНОЗЕМИСТИЙ 
Магнезіальнохромоглиноземисті вогнетриви 53.07.11.15 
МАГНЕЗІЄОРГАНІЧНИЙ 
Магнезійорганічні сполуки 31.21.29.07 
МАГНЕТИЗМ 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Ядерний магнетизм 29.19.49 
МАГНІЙ 
Виробництво магнію 53.37.29.19 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
МАГНІТНИЙ 
Біофізичні ефекти електричних і магнітних полів 34.17.35 
Вимірювання електричних і магнітних величин 90.27.34 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Електричні і магнітні вимірювання у фізичному експерименті 29.03.35 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електроустаткування зварювання імпульсним магнітним полем 45.45.39 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів і випромінювань 87.55 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Магнітна активність 37.15.11 
Магнітна гідродинаміка 30.51.17 
Магнітна модель 37.31.17.11 
Магнітне і електричне збагачування 53.37.15.21 
Магнітне поле Землі 37.31.16.07 
Магнітне та електричне збагачування 52.45.21 
Магнітне утримання плазми 29.27.35 
Магнітний і квадрупольний резонанс мінералів 38.41.17 
Магнітні властивості металів і сплавів 53.49.07.11 
Магнітні властивості металургійних розплавів 53.03.07.05 
Магнітні запам'ятовувальні пристрої 50.11.29 
Магнітні зйомки, карти, спостереження 37.15.13 
Магнітні і електророзрядні помпи 81.29.17.13 
Магнітні матеріали 45.09.29 
Магнітні матеріали для запису аудіовізуальних програм 61.41.41 
Магнітні матеріали для радіоелектроніки 47.09.35 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Магнітні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.29 
Математичні моделі магнітної гідродинаміки 27.35.29 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Надпровідні магнітні системи 47.39.37 
Несталі магнітні явища 37.15.07 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Оброблення в магнітному полі 55.22.17.19 
Прилади для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Рухомий склад на магнітній підвісці 55.41.39.29 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Теорія магнітних властивостей твердих тіл 29.19.37 
Теорія магнітних полів 45.03.09 
Транспортні засоби на магнітному підвісі 73.49.31 
МАГНІТО-ДИНАМІКА 
Спеціальні питання електро-, магніто- і плазмодинаміки 55.49.03.35 
МАГНІТО-ЯДЕРНИЙ 
Магнітоядерні томографи 76.13.17.17 
МАГНІТОГІДРОДИНАМІКА 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНИЙ 
Магнітогідродинамічні енергетичні установки 55.38.31 
МАГНІТОСФЕРА 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Магнітосфера 37.15.34 
Нестаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері 89.53.31 
Спорадичні явища у магнітосфері та тропосфері 89.51.31.17 
Стаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері Землі 89.53.21 
МАГОМЕТАНСТВО 
Іслам (мусульманство, магометанство) 21.15.47 
МАЗЕРИ 
Мазери 47.35.29 
МАЗУТ 
Газойлі. Дизельне пальне. Мазути 61.51.30.11 
Одержання і перероблення мазутів і напівмазутів 61.51.15.17 
МАЙДАНЧИК 
Підготовчі і допоміжні роботи на будівельному майданчику 67.13.15 
МАЙНО 
Національне багатство. Національне майно. Основний і невиробничий капітал 06.58.30 
Право власності. Рухоме майно. Нерухомість 10.27.55 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
МАЙНОВИЙ 
Інші види майнових прав 10.27.57 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
МАЙСТЕРНІСТЬ 
Педагогічна майстерність 14.07.06 
МАКАРЕНКО 
Системи виховання (наприклад, система А. С. Макаренка) 14.07.05.03 
МАКАРОННИЙ 
Виробництво макаронних виробів 65.33.41 
Машини і устаткування для макаронної промисловості 55.63.33.31 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
Хлібопекарська і макаронна промисловість 65.33 
МАКЕТ 
Навчально-лабораторне устаткування (прилади, пристрої, макети) 14.85.51.03 
МАКІЯЖ 
Креми для шкіри. Макіяж. Пудри 61.47.35.11 
МАКРОГЕТЕРОЦИКЛІЧНИЙ 
Макрогетероциклічні барвники 61.39.43 
МАКРОЕКОНОМІКА 
Макроекономіка 06.04.13 
МАКРОЛІД 
Макроліди та їхні аналоги 31.23.43 
МАКРОМОЛЕКУЛА 
Загальні закономірності процесів утворення і перетворення макромолекул 31.25.17 
Структура макромолекул матеріалів 81.09.03.13 
МАКРОМОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Макромолекулярні асоціації та проблеми пізнання в молекулярній біології 34.15.17 
МАКРОСКОПІЧНИЙ 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
МАКУЛАТУРА 
Використання коробкового картону з макулатури 66.45.35.05 
Використання макулатури 81.91.51.07 
Макулатура 87.53.13.31 
МАКУЛАТУРНИЙ 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
МАЛАЙСЬКО-ПОЛІНЕЗІЙСЬКИЙ 
Малайсько-полінезійські мови 16.41.45 
МАЛИЙ 
Великий, середній і малий бізнес 82.15.21.15 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
Малі плавучі засоби та човни 73.34.09.07 
Оргтехніка і мала механізація машинобудівних заводів 55.01.85.31 
Психологія малих груп і колективів 15.41.47 
Стародавні мови Передньої і Малої Азії 16.41.35 
МАЛОВІДХОДНИЙ 
Маловідходна і безвідходна технологія в інших галузях господарства 87.53.24 
Маловідходна і безвідходна технологія в лісовому господарстві 87.53.20 
Маловідходна і безвідходна технологія в промисловості 87.53.15 
Маловідходна і безвідходна технологія в сільському господарстві 87.53.18 
Маловідходна і безвідходна технологія на транспорті 87.53.17 
Маловідходна і безвідходна технологія у водному господарстві 87.53.22 
Маловідходні та безвідходні технології 81.91.13.05 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Управління відходами. Маловідходна і безвідходна технології 87.53 
МАЛОПОВЕРХОВИЙ 
Малоповерхові житлові будинки 67.29.29.05 
МАЛЮНОК 
Металорельєфи, нанесення малюнка, таврування, маркування 55.22.27 
Унікальні споруди та їхні фотознімки, малюнки 23.04.55 
МАЛЯРІЯ 
Малярія 76.29.50.35 
МАНІАКАЛЬНО-ДЕПРЕСИВНИЙ 
Маніакально-депресивний психоз 76.29.52.23 
МАНІПУЛЯТОР 
Дослідження кінематики і динаміки роботів і маніпуляторів 55.30.03.03 
Загальні питання застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51.01 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у машинобудуванні 55.30.51.13 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у металургії 55.30.51.15 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у приладобудуванні 55.30.51.25 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51 
Застосування роботів і маніпуляторів в енергетиці 55.30.51.29 
Застосування роботів і маніпуляторів в інших галузях 55.30.51.43 
Застосування роботів і маніпуляторів в океанотехніці 55.30.51.35 
Застосування роботів і маніпуляторів у будівництві 55.30.51.39 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Застосування роботів і маніпуляторів у космічній техніці 55.30.51.33 
Застосування роботів і маніпуляторів у медичній промисловості 55.30.51.41 
Застосування роботів і маніпуляторів у сільськогосподарському виробництві 55.30.51.31 
Керування роботами і маніпуляторами 55.30.31 
Конструкція і технічні характеристики роботів і маніпуляторів 55.30.05 
Маніпулятори 55.30.05.31 
Приводи роботів і маніпуляторів 55.30.29 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Теорія, дослідження і проектування роботів і маніпуляторів 55.30.03 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Устаткування для технічного обслуговування роботів і маніпуляторів 55.30.33.19 
МАНТІЯ 
Будова земної кори і верхньої мантії за геофізичними даними 52.13.49.11 
МАНУАЛЬНИЙ 
Мануальна терапія 76.35.49.11 
МАРГАНЕЦЬ 
Виробництво діоксиду марганцю шляхом електролізу 61.13.25.25 
Виробництво марганцю 53.37.31.21 
МАРГАНЦЕВИЙ 
Розроблення родовищ марганцевих руд 52.29.31 
МАРГАРИН 
Виробництво маргаринів 65.65.31 
МАРЕННЯ 
Марення 76.29.52.13 
МАРИНАД 
Виробництво квашенини, солінь, маринадів 65.53.37 
МАРИНОВАНИЙ 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
МАРКА 
Вимоги до заявки на торговельну марку 85.31.35.15 
Об'єкти торгових марок 85.31.35.11 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Товарні знаки. Товарні марки 72.75.53 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
Чинність свідоцтва на торговельну марку 85.31.35.17 
МАРКЕТИНГ 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Збут продукції, маркетинг 06.81.55 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама 20.01.15; 45.01.14; 47.01.14; 49.01.14; 50.01.14; 52.01.14; 53.01.14; 58.01.14; 59.01.14; 61.01.14; 62.01.14; 64.01.14; 65.01.14; 66.01.14; 67.01.14; 68.01.14; 69.01.14; 70.01.14; 71.01.14; 73.01.14; 77.01.14; 89.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в енергетиці 44.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама із стандартизації 84.01.14 
Маркетинг 72.75.39 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Основи підприємництва, маркетингу 06.81.03 
МАРКЕТИНГОВИЙ 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Маркетингова діяльність 82.15.21.09 
МАРКОВСЬКИЙ 
Моделювання операцій за схемою марковських випадкових процесів 28.29.29 
МАРКСИЗМ 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
МАРКСИЗМ-ЛЕНІНІЗМ 
Марксизм-ленінізм 26.03.15 
МАРКСИСТ 
Діалог християн і марксистів 21.41.69 
МАРКСИСТСЬКО-ЛЕНІНСЬКИЙ 
Іиторія марксистсько-ленінської філософії 02.91.15 
Історія марксистсько-ленінської політичної думки 11.09.15 
МАРКУВАННЯ 
Металорельєфи, нанесення малюнка, таврування, маркування 55.22.27 
Пристрої для маркування тари (за винятком етикеток) 81.90.13.17 
Сортування, маркування і облік лісоматеріалів 66.19.15.29 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
Тара, пакування, маркування. Організація товарообороту 71.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
МАРКШЕЙДЕРСЬКИЙ 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
МАРМЕЛАДНО-ПАСТИЛЬНИЙ 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
МАРТЕНІВСЬКИЙ 
Виробництво сталі в мартенівських і двованних печах 53.31.23.15 
МАРШРУТ 
Визначення Місяця на маршруті 41.29.37 
МАСА 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Виготовлення запальних і фосфорних мас 66.39.17 
Виробництво деревинної маси 66.45.29 
Вогнетривкі маси 53.07.11.25 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Дерев'яні іграшки та іграшки з деревиннотирсових мас 80.35.31 
Інше устаткування для готування волокнистої маси 66.45.51.21 
Особистість, маси і суспільство 02.41.51 
Прилади для вимірювання і дозування маси 59.31.33 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
Устаткування для виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.11 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
МАСАЖ 
Непрямий масаж серця 76.29.45.07 
МАСИВ 
Ведення основних масивів даних в умовах ОЦ 50.37.19 
Інформаційно-пошукові масиви. Бази даних 20.23.17 
Напружений стан і деформація гірського масиву 52.13.25.05 
Форми міської забудови і масивів 67.25.19.05 
МАСИВНИЙ 
Масивні перетворення 53.49.05.31 
МАСЛО 
Виробництво вершкового масла і молочного жиру 65.63.37 
МАСЛОЖИРОВИЙ 
Машини і устаткування для масложирової промисловості 55.63.53 
МАСОВИЙ 
Використання технічних засобів для масової комунікації 19.71 
Загальні питання вивчення масової комунікації 19.01 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Засоби масової інформації 23.04.73 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
Засоби масової інформації в окремих країнах 19.45.91 
Інформаційна діяльність у галузі масової комунікації 19.01.29 
Інші технічні засоби для масової комунікації. 19.71.19 
Історичний розвиток засобів масової інформації 19.45.09 
Історія вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.09 
Історія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.09 
Історія масової комунікації 19.21.09 
Культура "масова" та "елітарна" 13.11.58 
Масова комунікація 19.21 
Масова комунікація в окремих країнах 19.21.91 
Масова комунікація. Журналістика. Засоби масової інформації 19 
Масовий культурний рух сучасності 13.11.59 
Масові видовища і театралізовані свята 18.46 
Масові видовища і театралізовані свята в окремих країнах 18.46.91 
Масові форми поведінки поза колективом 15.41.51 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Окремі види масових видовищ і театралізованих свят 18.46.45 
Організація науково-дослідної роботи з проблем масової комунікації 19.01.21 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Партійна система і масові громадські організації 10.15.55 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Санітарний нагляд за різними масовими заходами 76.75.29.15 
Статистика засобів масової інформації 83.33.55 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Теорія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.07 
Теорія масового обслуговування та її додатки 28.29.07 
Теорія масової комунікації 19.21.07 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
МАСООБМІН 
Тепло- і масообмін 53.07.03.07 
МАСООБМІННИЙ 
Масообмінні апарати 55.39.31.35 
МАСТИКА 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
Лакофарбові матеріали, клеї і мастики в будівництві 67.09.51 
МАСТИЛО 
Відпрацьовані мастила 87.53.13.57 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Змащування ДВЗ. Мастила і мастильні матеріали 55.42.27.45 
Мастила 61.51.31 
Мастила глибокого очищення 61.51.31.11 
Мастила з відходів 61.51.31.07 
Мастила, гідравлічні та охолоджувальні рідини 61.51.33 
Пластичні мастила 61.51.31.05 
МАСТИЛЬНИЙ 
Змащення і мастильні пристрої 55.03.11.19 
Змащування ДВЗ. Мастила і мастильні матеріали 55.42.27.45 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
МАСТИЛЬНО-ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процес різання 55.19.03.33 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процеси абразивного оброблення 55.19.05.31 
МАСТИТ 
Захворювання молочної залози тварин. Мастити тварин 68.41.59 
МАСШТАБ 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Проблема складності для систем великого масштабу 28.29.63.05 
МАСШТАБНИЙ 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
Проміжні, передавальні і масштабні перетворювачі 59.71.29 
МАТЕМАТИКА 
Викладання математики 27.01.45 
Загальні питання математики 27.01 
Історія математики. Персоналія 27.01.09 
Математика 27 
Машинні, графічні та інші методи обчислювальної математики 27.41.23 
Обчислювальна математика 27.41 
Основи математики 27.03.15 
Основи математики і математична логіка 27.03 
МАТЕМАТИКО-МЕХАНІСТИЧНИЙ 
Кінематика. Математико-механістична геометрія руху 30.15.37 
МАТЕМАТИЧНИЙ 
Варіаційне обчислення. Математична теорія керування 27.37 
Загальні математичні системи 27.03.21 
Застосування математичних методів у мовознавстві 16.21.21.23 
Математична біологія і теоретичне моделювання біологічних процесів 34.03.23 
Математична геодезія 36.16.29 
Математична картографія 36.33.19 
Математична кібернетика 27.47 
Математична кристалографія. Теорія континуума кристалів 31.15.17.05 
Математична логіка 27.03.19 
Математична теорія дифракції 27.35.35 
Математична теорія керувальних систем 27.47.15 
Математична теорія керування 27.37.17 
Математичне і програмне забезпечення роботів 55.30.31.09 
Математичне моделювання 53.01.77.05 
Математичне моделювання діяльності оператора 81.95.61.07 
Математичний аналіз 27.23 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Математичний апарат у системотехніці 28.29.63.09 
Математичні і кібернетичні методи 31.01.77 
Математичні методи 77.01.77 
Математичні методи механіки 30.03.19 
Математичні методи теоретичної фізики 29.05.03 
Математичні методи, які використовуються у розробленні ракетно-космічних систем 55.49.07.33 
Математичні моделі аеро- і гідромеханіки 27.35.14 
Математичні моделі акустики 27.35.16 
Математичні моделі біології 27.35.43 
Математичні моделі газової динаміки 27.35.17 
Математичні моделі геофізики і метеорології 27.35.63 
Математичні моделі гідродинаміки 27.35.21 
Математичні моделі гравітації та космології 27.35.39 
Математичні моделі електродинаміки рухомих середовищ 27.35.37 
Математичні моделі електродинаміки та оптики 27.35.33 
Математичні моделі електромагнітних хвиль у плазмі 27.35.53 
Математичні моделі електронної оптики 27.35.34 
Математичні моделі квантової фізики 27.35.57 
Математичні моделі конвекції 27.35.46 
Математичні моделі лазерної фізики 27.35.36 
Математичні моделі магнітної гідродинаміки 27.35.29 
Математичні моделі механіки частинок і систем 27.35.30 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Математичні моделі процесів, пов'язаних з одержанням рекомбінатних білків 62.37.99.21 
Математичні моделі пружності та пластичності 27.35.31 
Математичні моделі статистичної фізики і термодинаміки 27.35.49 
Математичні моделі та мови проектування 50.51.15 
Математичні моделі теорії примежового шару 27.35.23 
Математичні моделі теплопровідності та дифузії 27.35.45 
Математичні моделі фізики напівпровідників 27.35.38 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Математичні моделі фільтрації 27.35.25 
Математичні моделі хвилеводів 27.35.41 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Математичні основи геометричного моделювання 81.14.10.07 
Математичні проблеми штучного інтелекту 27.47.23 
Математичні та кібернетичні методи 38.01.77; 52.01.77 
Математичні та машинні моделі біосистем 34.55.15 
Математичні таблиці 27.41.21 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи 37.01.77; 39.01.77; 43.01.77; 47.01.77; 59.01.77; 62.01.77; 64.01.77; 65.01.77; 66.01.77; 67.01.77; 69.01.77; 71.01.77; 73.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні та кібернетичні методи 45.01.77; 50.01.77; 53.01.77; 55.01.77; 58.01.77; 68.01.77; 70.01.77 
Методи дослідження та моделювання. Математичні та кібернетичні методи 44.01.77 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Методи психологічного дослідження. Математична психологія 15.21.69 
Моделювання фізичне і математичне 37.21.77 
Основи математики і математична логіка 27.03 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Прикладна математична статистика 83.03.51 
Розроблення математичної моделі конкретної системи та її частин 28.29.63.15 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Статистична теорія. Статистичні моделі. Математична статистика в цілому 27.43.17 
Теоретична і математична біофізика 34.17.03 
Теорія інформації: математичні аспекти 27.47.17 
Теорія ймовірностей і математична статистика 27.43 
Теорія математичних машин і програмування 27.47.21 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
МАТЕРІАЛ 
Абразивні та алмазні матеріали 55.09.37 
Аналіз неметалічних матеріалів металургійного виробництва 53.81.37 
Асортимент текстильних матеріалів і тканин 64.29.71 
Асортимент штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.71 
Будівельні матеріали і вироби 67.09 
Будівельні матеріали і вироби на основі полімерів 67.09.45 
Будування покрівель з рулонних матеріалів 67.13.39.05 
Вади текстильних матеріалів 64.29.09.11 
В'яжучі речовини і матеріали на їхній основі 61.35.33 
Взаємодія рідкометалічних теплоносіїв з конструкційними матеріалами 53.49.17.11 
Вибір інструментальних матеріалів 55.09.03.15 
Вибір конструкційних матеріалів 55.09.03.17 
Вибір конструкційних та інструментальних матеріалів 55.09.03 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Використання, зберігання і реставрація фільмових матеріалів 60.33.21 
Вимоги до металевих матеріалів кріогенної техніки 81.31.09.05 
Випалені матеріали і вироби в будівництві 67.09.35 
Випробування матеріалів. Дефектоскопія 81.09.81 
Випробування матеріалів. Методика випробувань 55.49.09.45 
Випробування металічних матеріалів 55.09.81.15 
Випробування механічних властивостей матеріалів. Опір матеріалів 81.09.81.11 
Випробування неметалічних матеріалів 55.09.81.17 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
Виробництво автоклавних матеріалів для будівництва 67.15.45 
Виробництво будівельних теплоізоляційних матеріалів і виробів 67.15.55 
Виробництво виробів для будівництва на основі деревинних матеріалів 66.43.31 
Виробництво виробів з інших матеріалів 55.24.99 
Виробництво виробів із порошкових матеріалів 55.23 
Виробництво деревних плитних матеріалів 66.35.29 
Виробництво дубльованих і нетканих матеріалів 64.29.29 
Виробництво екологічно сумісних текстильних матеріалів 64.29.34 
Виробництво інших будівельних матеріалів і виробів 67.15.63 
Виробництво інших видів листових і плитних матеріалів 66.35.99 
Виробництво композиційних матеріалів на текстильній основі 64.29.99.21 
Виробництво матеріалів на основі органічних в'яжучих. Виробництво асфальтобетону 67.15.49 
Виробництво нерудних і неметалорудних будівельних матеріалів 67.15.29 
Виробництво органо-волокнистих матеріалів і виробів з них для будівництва 67.15.53 
Виробництво плівкових матеріалів 64.39.35 
Виробництво плівок для ламінування плитних матеріалів 66.35.35 
Виробництво полімерних будівельних матеріалів і виробів на їхній основі 67.15.51 
Виробництво спеціальних текстильних матеріалів 64.29.99.27 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
Виробництво штучного хутра і ворсових матеріалів 64.29.37 
Вихідні матеріали 55.15.19.13 
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 16.21.21.05 
Відкладення осадових матеріалів 87.15.07.11 
Властивості і структура матеріалів 81.09.03 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Властивості матеріалів, що впливають на їхню спроможність до деформації 30.19.59 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
Вогнетривкі матеріали та вироби 61.35.35 
Волокнисті матеріали з поліаміду. Найлон 61.67.31.11 
Волокнисті матеріали з поліетилену 61.67.33.07 
Волокнисті матеріали з поліефірів 61.67.31.07 
Волокнисті матеріали з поліконденсатів 61.67.31.05 
Волокнисті матеріали з поліолефіну 61.67.33.05 
Волокнисті матеріали з поліпропілену 61.67.33.11 
Вуглецеві матеріали 55.09.35.29 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Галогеносрібні матеріали для кольорової фотографії 61.41.31 
Галогеносрібні матеріали для чорно-білої фотографії 61.41.29 
Гідроізоляційний матеріал 87.53.13.11 
Гірничотехнологічні властивості матеріалів 52.13.07.09 
Деревинні матеріали 55.09.41 
Дерево та інші суднобудівні матеріали 55.45.09.19 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Дефектоскопія. Дефекти матеріалів та їхнє виявлення 81.09.81.13 
Діелектричні матеріали 45.09.37; 47.09.31 
Дія випромінювання на матеріали і конструкції 58.35.06 
Допоміжні матеріали 80.33.09.11 
Допоміжні матеріали для оптичного виробництва 81.37.09.23 
Допоміжні матеріали і портативне устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
Допоміжні пакувальні матеріали і обладнання 81.90.11 
Дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.07 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
Експлуатаційні матеріали на автомобільному транспорті 73.31.09 
Електричні печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.07.13 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Електротехнічні матеріали 45.09 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальні питання щодо будівельних матеріалів і виробів 67.09.01 
Загальні питання щодо формувальних матеріалів 55.15.19.01 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Замінники матеріалів і сировини 81.09.11 
Засоби копіювання інформаційних матеріалів 20.53.25 
Засоби мікрофільмування інформаційних матеріалів 20.53.29 
Засоби тиражного розмноження інформаційних матеріалів 20.53.27 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Застосування нових матеріалів в автомобілебудуванні 55.43.09.09 
Застосування текстильних матеріалів і кордів в автомобілебудуванні 55.43.09.17 
Зберігання матеріалів і сировини 81.09.89 
Змащування ДВЗ. Мастила і мастильні матеріали 55.42.27.45 
Іграшки з полімерних матеріалів 80.35.33 
Ізоляційні матеріали 67.09.57 
Ілюстративний матеріал 85.35.03.15 
Інструктивно-методичні матеріали 76.01.01.07 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Інструментальні матеріали 55.31.29.09 
Інше для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39.99 
Інші допоміжні матеріали 61.74.99 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
Інші матеріали і вироби 61.61.99 
Інші матеріали медичного призначення 76.09.99 
Інші неметалічні машинобудівні матеріали 55.09.99 
Іонообмінні матеріали. Поліелектроліти 61.61.49 
Керамічні сировинні матеріали. Глини 61.35.29.05 
Керамічні, вуглецеві матеріали і скло 55.09.35 
Керівні і законодавчі матеріали 90.01.01 
Керівні матеріали 06.01.02; 14.01.01; 20.01.01; 27.01.01; 28.01.01; 29.01.01; 30.01.01; 34.01.01; 37.01.01; 38.01.01; 39.01.01; 41.01.01; 44.01.01; 45.01.01; 47.01.01; 49.01.01; 50.01.01; 52.01.01; 53.01.01; 55.01.01; 59.01.01; 61.01.01; 62.01.01; 64.01.01; 65.01.01; 68.01.01; 69.01.01; 70.01.01; 73.01.01; 76.01.01; 78.01.01; 82.01.01; 84.05.01; 85.01.01; 86.01.01; 89.01.01 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Керівні матеріали з верстатобудування 55.29.01.01 
Керівні матеріали з геодезії і картографії 36.01.01 
Керівні матеріали з ливарного виробництва 55.15.01.01 
Керівні матеріали з питань фізичної культури і спорту 77.01.01 
Керівні матеріали з хімії 31.01.01 
Керівні матеріали із стандартизації 84.01.01 
Керівні матеріали технології машинобудування 55.13.01.01 
Керівні матеріали щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.01 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
Класифікація пакувальних матеріалів 81.90.09.05 
Класифікація патентних матеріалів 85.35.03 
Композиційні матеріали 55.09.43; 67.09.55 
Композиційні матеріали для радіоелектроніки 47.09.53 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Конструкційні матеріали 81.09.07.09 
Конструкційні матеріали в автомобілебудуванні 55.43.09 
Конструкційні матеріали для атомної та термоядерної енергетики 53.49.17.13 
Конструкційні матеріали термоядерних реакторів 58.34.09 
Конструкційні матеріали ядерних реакторів 58.33.09 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
Лакофарбові матеріали, клеї і мастики в будівництві 67.09.51 
Люмінесцентні неорганічні матеріали 61.31.53 
Магнітні матеріали 45.09.29 
Магнітні матеріали для запису аудіовізуальних програм 61.41.41 
Магнітні матеріали для радіоелектроніки 47.09.35 
Матеріали вакуумної техніки 81.29.09 
Матеріали для біомедичого застосування 34.57.21 
Матеріали для виготовлення фурнітури 64.47.09 
Матеріали для виробництва іграшок 80.35.09 
Матеріали для виробництва меблів 66.37.09 
Матеріали для виробництва ювелірних виробів 80.33.09 
Матеріали для електроніки і радіотехніки 47.09 
Матеріали для керівництва 67.01.01 
Матеріали для кріогенного обладнання 81.31.09 
Матеріали для лазерної техніки та голографії 47.09.47 
Матеріали для молекулярної електроніки 47.09.63 
Матеріали для пакування 60.29.29.23 
Матеріали для поліграфічної промисловості 60.29.09 
Матеріали для репрографії 60.31.09 
Матеріали загального характеру 06.01.05; 27.01.05; 28.01.05; 29.01.05; 30.01.05; 31.01.05; 34.01.05; 37.01.05; 38.01.05; 39.01.05; 41.01.05; 43.01.05; 44.01.05; 45.01.05; 47.01.05; 49.01.05; 50.01.05; 52.01.05; 53.01.05; 55.01.05; 58.01.05; 59.01.05; 61.01.05; 62.01.05; 64.01.05; 65.01.05; 66.01.05; 67.01.05; 68.01.05; 69.01.05; 70.01.05; 71.01.05; 72.01.05; 73.01.05; 76.01.05; 82.01.05; 83.01.05; 85.01.05; 89.01.05; 90.01.05 
Матеріали загального характеру з акредитації 84.07.05 
Матеріали загального характеру з геодезії і картографії 36.01.05 
Матеріали загального характеру із стандартизації 84.01.05 
Матеріали загального характеру із сертифікації 84.05.05 
Матеріали загального характеру щодо розглянутої території 23.01.05 
Матеріали і вантажі 81.88.11 
Матеріали і покриття, які використовуються у спорті 77.13.09 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Матеріали та приладдя для брошурувально-палітурних процесів 60.29.19.05 
Матеріали, армовані волокнами 55.09.43.17 
Матеріали, армовані дисперсними частинками 55.09.43.21 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують металознавство в цілому 53.49.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Машини для виробництва нетканих матеріалів в'язально-прошивним способом 55.59.33.31 
Машини для виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом 55.59.33.33 
Машини для виробництва нетканих матеріалів іншими способами 55.59.33.99 
Машини для виробництва нетканих матеріалів клейовим способом 55.59.33.35 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
Машини і устаткування для виробництва нетканих матеріалів 55.59.33 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машинобудівні матеріали 55.09 
Медичні матеріали, засоби і вироби. 76.09 
Металеві матеріали 80.33.09.05 
Металічні матеріали 55.36.09.29 
Металознавство матеріалів подільних матеріалів 53.49.17.09 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Методи і устаткування для випробування матеріалів 55.09.81 
Механіка і фізика матеріалів та гірських порід 52.13.05 
Механічні властивості матеріалів 81.09.03.11 
Мінеральні матеріали 81.09.09.05 
Міцність і надійність машинобудівних матеріалів 55.09.03.19 
Міцність матеріалів 30.19.57 
Надання вогнестійкості деревині і матеріалам з деревини 66.29.19.05 
Надпровідникові матеріали 45.09.33 
Надпровідні матеріали 47.09.39 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
Нанорозмірні напівпровідникові матеріали 53.41.43 
Напівпровідникові матеріали 45.09.35; 47.09.29 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Неметалічні матеріали 80.33.09.07 
Неметалічні матеріали для атомної і термоядерної енергетики 53.49.17.17 
Неметалічні протикорозійні матеріали 81.33.43 
Нерудні і неметалорудні будівельні матеріали 67.09.29 
Несрібні матеріали для фотографії 61.41.35 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Оброблення матеріалів різанням 55.19.03.31 
Оброблюваність матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.29 
Одержання і виробництво матеріалів 55.49.09.49 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
Оздоблення плитних матеріалів синтетичними плівками 66.35.29.35 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Оптичні матеріали 81.37.09 
Органічні в'яжучі матеріали і вироби на їхній основі 67.09.43.05 
Органічні матеріали і будівельні вироби на їхній основі 67.09.43 
Органо-волокнисті будівельні матеріали і вироби на їхній основі 67.09.41.05 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Основні і допоміжні матеріали 81.09.07 
Основні і допоміжні матеріали для взуттєвої промисловості 64.41.09 
Основні і допоміжні матеріали для швацької промисловості 64.33.09 
Основні і допоміжні матеріали для шкіргалантерейної промисловості 64.43.09 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Основні та допоміжні матеріали 66.39.09 
Офіційні документи. Матеріали загального характеру 05.01.05 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
Пакетування та пакування особливих виробів і матеріалів 81.90.13.07 
Паливно-мастильні матеріали авіаційних двигунів 55.42.47.53 
Папір та тканини, покриті абразивним матеріалом. Наждачний папір 61.71.37.19 
Первинне оброблення волокнистих матеріалів 64.29.15 
Перспективні матеріали і покриття 55.49.09.41 
Печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.05.13 
Підготування сировинних матеріалів чорної металургії 53.31.15 
Підсилені пластмаси, композиційні і наповнені матеріали 61.61.29 
Пластмаси на основі пеків, смол та інших природних матеріалів 61.61.08 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
Плівкові, листові і багатошарові матеріали 61.61.33 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
Покрівельні матеріали 67.09.61 
Полімери і полімерні матеріали для радіоелектроніки 47.09.51 
Полімерні матеріали медичного призначення і вироби з них 76.09.41 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві волокон і ниток 61.67.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві гуми і виробів з неї 61.63.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.09 
Полірувальні матеріали та інструмент 66.29.37.23 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Порошкові матеріали 55.23.09 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання механічних властивостей матеріалів 59.31.39 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Прилади для вимірювання радіотехнічних параметрів матеріалів 47.61.33 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Прилади для випробування текстильних матеріалів 55.59.29.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
Провідникові матеріали 45.09.31 
Провідні матеріали стосовно держави і права 10.01.01 
Промисловість штучної шкіри і плівкових матеріалів 64.39 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Протикорозійні матеріали 67.09.59 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Протирадіаційні та радіаційностійкі матеріали 55.49.09.35 
Речовини і матеріали, що забруднюють довкілля 87.15.09 
Речовини і матеріали, що застосовуються в шкіряному виробництві 64.35.13.17 
Рибопосадковий матеріал 69.09.07.05 
Різання деревинних матеріалів 66.29.31 
Різання матеріалів 55.19 
Розкрій деревинних матеріалів для виробництва меблів 66.37.15 
Розкрій матеріалів на деталі верху взуття 64.41.18.17 
Розпилювання деревини та деревинних матеріалів 66.29.31.11 
Розроблення нових металічних і неметалічних матеріалів 55.47.09.29 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ кам'яних будівельних матеріалів 52.39.29 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Розкрій матеріалів на деталі низу взуття 64.41.17.17 
Рослинні волокнисті матеріали 81.09.09.07 
Руйнування матеріалів і гірських порід 52.13.07 
Сировина для харчової промисловості і допоміжні матеріали 65.09 
Сировина і допоміжні матеріали 61.55.09 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Сировина і допоміжні матеріали для текстильної промисловості 64.29.09 
Сировина і допоміжні матеріали для трикотажної промисловості 64.31.09 
Сировина і допоміжні матеріали целюлозно-паперової промисловості 66.45.09 
Сировина і матеріали для виробництва ДВП 66.35.31.09 
Сировина і матеріали для деревинностружкових плит 66.35.29.09 
Сівба і сіяння. Засівний садивний матеріал 68.29.19 
Скло та інші плавлені матеріали в будівництві 67.07.37 
Спеціальні матеріали 55.37.31.15 
Спеціальні матеріали будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.09 
Спеціальні матеріали в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.09 
Спеціальні матеріали вітротурбобудування 55.37.33.39 
Спеціальні матеріали двигунобудування 55.42.09 
Спеціальні матеріали для авіабудування 55.47.09 
Спеціальні матеріали для авіадвигунобудування 55.42.47.09 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Спеціальні матеріали для виробництва компресорів 55.39.39.09 
Спеціальні матеріали для виробництва помп 55.39.37.09 
Спеціальні матеріали для локомотивобудування і вагонобудування 55.41.09 
Спеціальні матеріали для полімерного машинобудування 55.39.33.09 
Спеціальні матеріали для ракетно-космічних систем 55.49.09 
Спеціальні матеріали для сільськогосподарського машинобудування 55.57.09 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні матеріали з гірничого машинобудування 55.33.02.09 
Спеціальні матеріали ракетодвигунобудування 55.42.49.09 
Спеціальні матеріали холодильного машинобудування 55.39.41.09 
Спікливі фрикційні матеріали 55.09.35.21 
Способи оброблення матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.27 
Способи оброблення матеріалів лезовим інструментом 55.19.03.29 
Спресовані деревинностружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Статистичні матеріали міжнародних організацій 83.35.23 
Стоматологічні матеріали 76.09.29 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Структура макромолекул матеріалів 81.09.03.13 
Суднобудівні матеріали 55.45.09 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Таропакувальні матеріали. Види тари 81.90.09 
Теорія композиційних матеріалів 55.09.43.03 
Теорія процесів оброблення спечених матеріалів 53.39.03.17 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Тепло- і електроізоляційні матеріали. Тепло- і електропровідні матеріали 55.49.09.33 
Теплоізоляційні матеріали 53.07.11.29 
Тертя і зношуваність машинобудівних матеріалів 55.03.11.15 
Техніко-економічний аналіз щодо патентних матеріалів 85.35 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів 67.15 
Технологія виробництва силікатних матеріалів 61.35 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15.15 
Технологія допоміжних матеріалів 61.74 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
Технологія лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65 
Технологія матеріалів 87.53.25.23 
Технологія фотографічних матеріалів 61.41 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Ткані матеріали для полірування. Ганчірки, сукно для полірування 61.71.37.21 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
Устаткування для випробування матеріалів 55.49.09.47 
Устаткування для виробництва азбестоцементних будівельних матеріалів 55.53.39.37 
Устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39; 67.17.31 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
Устаткування для первинного оброблення волокнистих матеріалів 55.59.29.29 
Устаткування для підготування вихідних матеріалів 55.39.33.29 
Устаткування для підготування сировинних матеріалів для плавлення 55.35.29 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
Фізичні властивості матеріалів 81.09.03.05 
Формувальні матеріали 55.15.19 
Фотографічні матеріали, негативи і позитиви 60.33.09.05 
Хімічні властивості матеріалів 81.09.03.07 
Хірургічні матеріали 76.09.31 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
Шкіряна сировина і допоміжні матеріали для шкіряної промисловості 64.35.09 
Шліфувальні матеріали та інструмент 66.29.37.21 
Шовний матеріал 76.09.33.05 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
Ядерні сировинні матеріали і паливо 58.09 
МАТЕРІАЛОЗНАВСТВО 
Військове матеріалознавство 78.21.51 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальні питання матеріалознавства 55.49.09.01 
Космічна технологія і матеріалознавство 89.25.43 
Матеріалознавство 81.09 
МАТЕРІАЛОМІСТКІСТЬ 
Матеріаломісткість, фондомісткість, трудомісткість продукції 06.75.51 
МАТЕРІАЛЬНИЙ 
Використання вторинних матеріальних ресурсів 65.29.91; 65.31.91; 65.33.91; 65.35.91; 65.37.91; 65.39.91; 65.41.91; 65.43.91; 65.45.91; 65.47.91; 65.49.91; 65.51.91; 65.53.91; 65.55.91; 65.57.91; 65.59.91; 65.61.91; 65.63.91; 65.65.91 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Виховання кадрів. Проблема матеріальної зацікавленості 81.79.07 
Вторинні матеріальні ресурси в легкій промисловості 81.91.09.05 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Вторинні матеріальні ресурси в харчовій промисловості 81.91.09.13 
Вторинні матеріальні ресурси кольорової металургії 81.91.09.19 
Вторинні матеріальні ресурси у вугільній промисловості 81.91.09.15 
Вторинні матеріальні ресурси хімічних виробництв 81.91.09.17 
Вторинні матеріальні ресурси чорної металургії 81.91.09.21 
Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів 81.88.10 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Матеріальна відповідальність робітників і службовців 10.63.57 
Матеріальні потоки. Транспортна логістика 06.35.23.05 
Матеріальні ресурси 81.88.09 
Правовий, матеріальний і побутовий стан учених 12.79.61 
Соціологія сфер матеріального виробництва та обслуговування 04.51.27 
Статистика матеріальних ресурсів 83.29.33 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
МАТЕРІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ 
Матеріально-побутове обслуговування непрацездатних 10.67.57 
МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Економіка матеріально-технічного постачання 06.71.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Загальні питання щодо матеріально-технічної і експериментальної бази науки 12.41.65.01 
Матеріально-технічна база культури 13.15.65 
Матеріально-технічна база мистецтва 18.15.65 
Матеріально-технічна база реставраційних і консерваційних робіт 13.20.25 
Матеріально-технічна база театру 18.45.15.17 
Матеріально-технічна база туризму 71.37.15 
Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту 77.13 
Матеріально-технічне забезпечення 67.01.88; 76.01.88 
Матеріально-технічне забезпечення науки 12.41.65 
Матеріально-технічне постачання 43.01.88; 44.01.88; 47.01.88; 49.01.88; 50.01.88; 52.01.88; 53.01.88; 55.01.88; 58.01.88; 59.01.88; 61.01.88; 62.01.88; 64.01.88; 65.01.88; 66.01.88; 68.01.88; 69.01.88; 70.01.88; 71.01.88; 73.01.88; 77.01.88; 78.01.88; 81.88 
Матеріально-технічне постачання в капітальному будівництві 81.88.51.05 
Матеріально-технічне постачання в кольоровій металургії 53.37.01.88 
Матеріально-технічне постачання в порошковій металургії 53.39.01.88 
Матеріально-технічне постачання в чорній металургії 53.31.01.88 
Матеріально-технічне постачання галузей економіки 81.88.51 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Матеріально-технічне постачання підприємств 45.01.88 
Матеріально-технічне постачання розглянутої території 23.01.88 
Організація матеріально-технічного постачання і збуту 82.15.23.07 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Статистика матеріально-технічного постачання 83.31.35 
Удосконалення матеріально-технічного постачання в сільськогосподарському машинобудуванні 81.88.51.07 
МАТЕРІЯ 
Буття. Матерія. Свідомість 02.15.21 
МАХОРКА 
Тютюн і махорка 68.35.39 
МАШИНА 
Абстрактні машини 28.25.19 
Автоматизовані системи проектування машин 55.03.14.05 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Аналогові обчислювальні машини (АОМ) 50.31 
Аналого-цифрові (гібридні) обчислювальні машини і обчислювальні комплекси 50.35 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Безколісні машини, апарати на повітряній подушці 55.43.33.41 
Бойові машини 55.43.33.31 
Бойові машини для десанту 78.25.10.13 
Бойові машини піхоти 78.25.10.07 
Бойові розвідувальні машини БМР 78.25.10.15 
Бронзувальні машини та пристрої 60.29.21.07 
Броньовані ремонтно-евакуаційні машини 78.25.10.21 
Бурильні машини 55.53.29.45 
Бурильні машини обертальної та ударно-обертальної дії 55.33.37.35 
Бурильні машини ударної дії 55.33.37.33 
Вантажно-розвантажувальні машини і устаткування 55.51.37 
Взаємозамінність деталей машин 55.03.09 
Виймально-навантажувальні машини 55.33.31.29 
Випробування машин 55.01.81.33 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Віджимні машини побутові 55.67.33.31 
Вікномийні машини побутові 55.67.35.33 
Вузли одноколійних машин 55.43.39.45 
Гладильні машини побутові 55.67.33.35 
Гусеничні та напівгусеничні машини 55.43.33.35 
Ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Друкарська фарба для плоскодруку плоскодрукувальних машин 60.29.11.17 
Друкарські машини високого друку 60.29.17.21 
Друкарські машини для лабораторій (для копіювання записів експериментів) 60.31.17.19 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Експлуатація машин і промислового устаткування 81.83.17 
Електричні машини 45.29 
Елементи конструкцій машин 55.33.02.31 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Загальні питання проектування і конструювання машин 55.03.14.01 
Загальні проблеми розвитку одноколійних машин 55.43.39.02 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
Землерийні машини 55.53.29 
Зерноочисні, сортувальні та сушильні машини і установки 55.57.39 
Інші бойові броньовані машини 78.25.10.19 
Інші види робочого інструмента гірничих машин 55.33.35.33 
Інші виймальні машини 55.33.33.35 
Інші ґрунтообробні машини і знаряддя 55.57.31.99 
Інші деталі машин і механізмів 55.03.99 
Інші машини і пристосування для виготовлення взуття 55.59.41.41 
Інші машини і устаткування для комунального господарства 55.55.99 
Інші машини і устаткування для торгівлі та громадського харчування 55.65.99 
Інші машини і устаткування для харчової промисловості 55.63.29.99 
Інші машини і устаткування для цукрової промисловості 55.63.35.45 
Інші машини, знаряддя і устаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Інші підіймально-транспортні машини, пристрої та установки 55.51.99 
Інші побутові машини і прилади 55.67.99 
Інші посівні та розсадосадильні машини і устаткування 55.57.33.99 
Клавішні та лічильно-перфораційні машини 50.29 
Колісні повнопривідні машини 55.43.33.33 
Комплекси устаткування і машин для проведення горизонтальних виробок 55.33.29.31 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Копіювальні рами та машини 60.31.21 
Лісосплавні машини 66.19.95.17 
Лісотранспортні машини 66.19.95.11 
Лічильно-перфораційні пристрої і машини 50.29.33 
Машини аварійно-технічної служби 55.55.47 
Машини для виготовлення підошов і каблуків 55.59.41.35 
Машини для виробництва валяльно-повстяних виробів 55.59.33.37 
Машини для виробництва нетканих матеріалів в'язально-прошивним способом 55.59.33.31 
Машини для виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом 55.59.33.33 
Машини для виробництва нетканих матеріалів іншими способами 55.59.33.99 
Машини для виробництва нетканих матеріалів клейовим способом 55.59.33.35 
Машини для виробництва паперу і картону 66.45.51.25 
Машини для гідромеханізації 55.33.31.33 
Машини для горизонтального буріння і продавлювання ґрунту 55.53.29.43 
Машини для догляду за зеленими насадженнями 55.55.29.29 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
Машини для збирання бавовнику, льону, коноплі та інших луб'яних культур 55.57.37.35 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
Машини для збирання, обмолоту врожаю 55.57.37 
Машини для лиття валиків 60.29.21.19 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Машини для механічного оброблення бетону 55.53.35.49 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Машини для нанесення покриттів на папір і картон 66.45.51.41 
Машини для нанесення цементобетонних покриттів 55.53.33.33 
Машини для обладнання чорних покриттів 55.53.33.31 
Машини для оброблення взуття 55.59.41.39 
Машини для озеленення міст 55.55.29 
Машини для основного внесення добрив, посівні та садильні машини 55.57.33 
Машини для основного внесення мінеральних добрив 55.57.33.29 
Машини для основного внесення органічних добрив 55.57.33.31 
Машини для забивання паль 55.53.37.29 
Машини для підготування риби до оброблення. Устаткування для оброблення риби 69.53.13 
Машини для покрівельних робіт 55.53.37.33 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
Машини для пралень 55.55.49.29 
Машини для прибирання виробничих приміщень 55.55.35 
Машини для прикріплювання низу взуття 55.59.41.37 
Машини для проведення робіт з гідро- і теплоізоляції 55.53.37.39 
Машини для розмноження спеціальними способами (електричним, хімічним) 60.31.17.21 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Машини для стабілізації ґрунту 55.53.33.35 
Машини для трафаретного друку 60.31.17.07 
Машини для ущільнення ґрунту 55.53.33.29 
Машини для формування і розтяування заготівок 55.59.41.33 
Машини електронні контрольно-реєстраційні 59.73.31.31 
Машини з іншими видами двигунів 55.43.33.99 
Машини змінного струму 45.29.31 
Машини і апарати для виробництва виробів із пластмас 55.39.33.31 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Машини і знаряддя для боротьби з водною та вітровою ерозією ґрунту 55.57.31.33 
Машини і знаряддя для догляду за рослинами 55.57.35 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і прилади для прибирання житлових приміщень 55.67.35 
Машини і пристосування для виробництва заготівок 55.59.41.31 
Машини і пристрої для очищення і миття плодів 55.63.41.29 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Машини і установки для сушіння сільськогосподарських культур 55.57.39.29 
Машини і устаткування боєнь 55.63.49.29 
Машини і устаткування взуттєвої і шкіргалантерейної промисловості 55.59.41 
Машини і устаткування для біотехногічних процесів 55.63.37 
Машини і устаткування для буряківництва 55.63.35.29 
Машини і устаткування для виноробної промисловості 55.63.39.31 
Машини і устаткування для виробництва виробів із гуми 55.39.33.33 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
Машини і устаткування для виробництва ковбасних виробів 55.63.49.31 
Машини і устаткування для виробництва крохмалю і патоки 55.63.35.47 
Машини і устаткування для виробництва м'ясних продуктів 55.63.49.33 
Машини і устаткування для виробництва нетканих матеріалів 55.59.33 
Машини і устаткування для виробництва олії 55.63.51.31 
Машини і устаткування для виробництва продуктів з картоплі 55.63.41.39 
Машини і устаткування для виробництва сигарет 55.63.45.31 
Машини і устаткування для виробництва сиру 55.63.51.33 
Машини і устаткування для виробництва сухофруктів 55.63.41.41 
Машини і устаткування для виробництва фільтрувальних мундштуків 55.63.45.33 
Машини і устаткування для виробництва цигарок і сигарет 55.63.45.35 
Машини і устаткування для виробництва шкіргалантерейних виробів 55.59.41.45 
Машини і устаткування для виробництва штучних шкір 55.59.39 
Машини і устаткування для відкритих гірничих робіт 55.33.31 
Машини і устаткування для дріжджової промисловості 55.63.37.31 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної промисловості 55.63.31.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
Машини і устаткування для кондитерської промисловості 55.63.33.33 
Машини і устаткування для консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 55.63.41 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
Машини і устаткування для круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31.31 
Машини і устаткування для макаронної промисловості 55.63.33.31 
Машини і устаткування для масложирової промисловості 55.63.53 
Машини і устаткування для м'ясної і птахопереробної промисловості 55.63.49 
Машини і устаткування для механізації тваринництва 55.57.43 
Машини і устаткування для механічного оброблення продуктів 55.67.31.29 
Машини і устаткування для механічного очищення соку 55.63.35.41 
Машини і устаткування для миття буряків 55.63.35.31 
Машини і устаткування для молочної промисловості 55.63.51 
Машини і устаткування для оброблення молока 55.63.51.29 
Машини і устаткування для оброблення поштових відправлень 55.69.33 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Машини і устаткування для одержання соків 55.63.41.43 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
Машини і устаткування для очисних робіт 55.33.33 
Машини і устаткування для парфюмерно-косметичної промисловості 55.63.55 
Машини і устаткування для первинного оброблення тютюну 55.63.45.29 
Машини і устаткування для пивоварної промисловості 55.63.39.33 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Машини і устаткування для прохідницьких робіт 55.33.29 
Машини і устаткування для птахопереробної промисловості 55.63.49.35 
Машини і устаткування для рибної промисловості 55.63.47 
Машини і устаткування для риболовецьких суден 55.63.47.29 
Машини і устаткування для спиртової та лікерогорілчаної промисловості 55.63.39.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Машини і устаткування для текстильної промисловості 55.59.29 
Машини і устаткування для теплового оброблення продуктів 55.65.43 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Машини і устаткування для торф'яної промисловості 55.33.49 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Машини і устаткування для трикотажної промисловості 55.59.31 
Машини і устаткування для тютюнової промисловості 55.63.45 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Машини і устаткування для ферментної промисловості 55.63.37.29 
Машини і устаткування для харчоконцентратної промисловості 55.63.41.49 
Машини і устаткування для харчосмакової промисловості 55.63.43 
Машини і устаткування для хлібопекарської промисловості 55.63.33.29 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
Машини і устаткування для цукрової та крохмале-патокової промисловості 55.63.35 
Машини і устаткування для шкіряної та хутряної промисловості 55.59.37 
Машини і устаткування для промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39.35 
Машини і устаткування рибокомбінатів 55.63.47.35 
Машини і устаткування целюлозно-паперової промисловості 66.45.51 
Машини і устаткування швейної промисловості 55.59.35 
Машини конторські та електронно-обчислювальні 59.73.27 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Машини постійного струму 45.29.29 
Машини та лінії для заточення робочого інструмента 55.33.35.39 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення набору та його складання 60.29.17.11 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Машини та обладнання для обв'язування, закривання та закупорювання 81.90.13.11 
Машини та устаткування для підприємств хімічної чистки 55.55.49.31 
Машини, механізми і устаткування для будівництва доріг 67.17.23 
Машини, механізми і устаткування для проведення спеціальних робіт 67.17.25 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Машини, обладнані радіо 81.93.05.13 
Машини, установки і устаткування для тваринницьких ферм та приміщень 55.57.43.31 
Машинознавство і деталі машин 55.03 
Меліоративні машини 55.57.40 
Меліоративні та дренажні машини, знаряддя і устаткування 55.57.40.29 
Механізація і автоматизація технологічних процесів ремонту машин 81.83.19.23 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Міцність і тривкість вузлів і деталей машин 55.03.03 
Монтаж і демонтаж машин і промислового устаткування 81.83.15 
Навантажувально-постачальні машини 55.53.29.49 
Надійність і довговічність машин 55.03.05 
Наповнення тари: способи та машини 81.90.13.05 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Одноколійні машини та їхні вузли 55.43.39 
Окремі вузли і деталі сільськогосподарських машин 55.57.99.29 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Пакувальні та етикетувальні машини для підприємств торгівлі 55.65.29.33 
Паперорізальні машини 66.45.51.37 
Перфораційні машини та пристрої 60.29.21.05 
Підмітально-прибиральні, поливальні машини для доріг і вулиць 55.55.31.29 
Побутові машини і прилади 55.67 
Пожежні машини і протипожежне устаткування 55.55.45 
Посудомийні машини побутові 55.67.31.35 
Пральні машини побутові 55.67.33.29 
Приводи гірничих машин 55.33.02.33 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Проектування, конструювання і розрахунок машин і механізмів 55.03.14 
Процеси проектування машин 55.03.14.07 
Реконструкція і модернізація машин і промислового устаткування 81.83.21 
Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь 81.83.19.19 
Ремонт машин і промислового устаткування 81.83.19 
Різальні машини 55.65.29.37 
Різальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.31 
Робочий інструмент гірничих машин 55.33.35 
Розмножувальні машини 60.31.17 
Розмножувальні машини друкарського типу 60.31.17.11 
Розподіл функцій між людиною і машиною 81.95.61.05 
Розсадосадильні машини 55.57.33.35 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
Сівалки лісові та лісосадильні машини 68.47.85.07 
Сміттєущільнювальні, сміттєдробильні машини, установки для компостування 55.55.33.31 
Спеціалізовані друкарські машини за призначенням 60.29.17.05 
Спеціальні друкарські машини. Машини нерельєфного друку 60.29.17.23 
Спеціальні електричні машини 45.29.33 
Стандарти в машинобудуванні та деталі машин 55.03.01.37 
Сушильні машини 66.45.51.27 
Сушильні машини побутові 55.67.33.33 
Танкоремонтні машини і машини технічного обслуговування 78.25.10.23 
Тафтингові машини 55.59.33.29 
Теорія математичних машин і програмування 27.47.21 
Теорія механізмів і машин 30.15.35 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Теорія, конструювання і випробування комунальних машин 55.55.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Теорія, конструювання і випробування підіймально-транспортних машин 55.51.03 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
Тертя і зношуваність деталей машин 55.03.11.17 
Технічна діагностика машин і устаткування 81.83.20 
Технічна експлуатація будівельних машин 67.17.05 
Технічна організація. Патрульні машини 81.93.05.05 
Технлогічні основи технології ремонту машин і обладнання 81.83.19.05 
Технологія виробництва деталей і вузлів машин 55.03.17; 55.13.17 
Точність машин і механізмів 55.03.07 
Триботехнічні методи забезпечення міцності машин 59.03.13.11 
Трикотажні машини 55.59.31.29 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
Устаткування для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29 
Устаткування і машини для просочування та захисту деревини 66.29.19.07 
Устаткування і прилади для дослідження і випробування машин 55.33.02.29 
Фасувальні машини і автомати для підприємств торгівлі 55.65.29.31 
Формувальні та стрижневі машини 55.15.21.21 
Фотокопіювальні машини (із застосуваннням чутливого паперу) 60.31.19.11 
Машини і апарати для теплового оброблення харчових продуктів загального призначення 55.63.29 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Художнє конструювання машин 55.01.95.29 
Цифрові обчислювальні машини та обчислювальні комплекси (ОК) 50.33 
Швейні машини і автомати 55.59.35.31 
Шляхові машини і механізми 55.41.35 
МАШИНКА 
Друкарські машинки і автомати, диктофони 59.73.29 
МАШИННИЙ 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Інженерна графіка. Машинна графіка 81.14.11 
Математичні та машинні моделі біосистем 34.55.15 
Машинні, графічні та інші методи обчислювальної математики 27.41.23 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
МАШИННО-ТРАКТОРНИЙ 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
МАШИНОБУДІВЕЛЬНИЙ 
Міцність машинобудівельних конструкцій 30.19.51 
МАШИНОБУДІВНИЙ 
Енергопостачання і водопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.29 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Інші неметалічні машинобудівні матеріали 55.09.99 
Керування якістю машинобудівної продукції 55.01.81.29 
Машинобудівні матеріали 55.09 
Міцність і надійність машинобудівних матеріалів 55.09.03.19 
Монтаж устаткування і комунікацій на машинобудівному заводі 55.01.83.31 
Наукова організація машинобудівного виробництва 55.01.75.21 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Оргтехніка і мала механізація машинобудівних заводів 55.01.85.31 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Проектування машинобудівних підприємств 55.01.82.35 
Реконструкція машинобудівних заводів і цехів 55.01.82.37 
Розміщення машинобудівних підприємств 55.01.82.29 
Розміщення, спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.33 
Системи пожежної сигналізації на машинобудівних заводах 55.01.92.92 
Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.31 
Теплопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.31 
Тертя і зношуваність машинобудівних матеріалів 55.03.11.15 
Тимчасовий захист і консервація машинобудівної продукції 55.22.25 
МАШИНОБУДУВАННЯ 
Боротьба з вібраціями і виробничими шумами в машинобудуванні 55.01.93.95 
Будівельне і дорожнє машинобудування 55.53 
ГВС машинобудування 81.19.51.17 
Гірниче машинобудування 55.33 
Добір, розміщення і облік кадрів у машинобудуванні 55.01.79.29 
Економіка і планування в машинобудуванні 55.01.75.11 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Ергономіка в машинобудуванні 55.01.95.33 
Загальні питання з полімерного машинобудування 55.39.33.01 
Загальні питання машинобудування 55.01 
Загальні питання машинобудування для текстильної промисловості 55.59.29.01 
Загальні питання нафтопромислового машинобудування 55.39.29.01 
Загальні питання техніки безпеки в машинобудуванні 55.01.93.01 
Загальні питання технічної естетики в машинобудуванні 55.01.95.01 
Загальні питання хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.01 
Загальні питання холодильного машинобудування 55.39.41.01 
Загальні питання щодо гірничого машинобудування 55.33.01.01 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у машинобудуванні 55.30.51.13 
Інформаційна діяльність у технології машинобудування 55.13.01.29 
Інформаційна діяльність у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.29 
Інші галузі машинобудування 55.69 
Історія будівельного і дорожнього машинобудування. Персоналія 55.53.01.09 
Історія гірничого машинобудування. Персоналія 55.33.01.09 
Історія машинобудування для харчової промисловості. Персоналія 55.63.01.09 
Історія машинобудування. Персоналія 55.01.09 
Історія технології машинобудування. Персоналія 55.13.01.09 
Історія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування. Персоналія 55.57.01.09 
Кадри в технології машинобудування 55.13.01.79 
Кадри тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.79 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Керівні матеріали технології машинобудування 55.13.01.01 
Комунальне машинобудування 55.55 
Кріогенне машинобудування 55.39.43 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Машинобудування 55 
Машинобудування для легкої промисловості 55.59 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Машинобудування для харчової промисловості 55.63 
Металургійне машинобудування 55.35 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Нафтопромислове машинобудування 55.39.29 
Організаційні форми і методи стандартизації в машинобудуванні 55.01.37.21 
Організація і техніка креслярських робіт у машинобудуванні 55.03.14.29 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація промислової санітарії в машинобудуванні 55.01.94.75 
Охорона довкілля в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.94 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Охорона довкілля в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.94 
Охорона довкілля в технології машинобудування 55.13.01.94 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Підіймально-транспортне машинобудування 55.51 
Поліграфічне машинобудування 55.61 
Полімерне машинобудування 55.39.33 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств гірничого машинобудування 55.33.01.83 
Спеціальна технологія в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.13 
Спеціальна технологія в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.13 
Спеціальні матеріали будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.09 
Спеціальні матеріали в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.09 
Спеціальні матеріали для полімерного машинобудування 55.39.33.09 
Спеціальні матеріали для сільськогосподарського машинобудування 55.57.09 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні матеріали з гірничого машинобудування 55.33.02.09 
Спеціальні матеріали холодильного машинобудування 55.39.41.09 
Спеціальні питання з гірничого машинобудування 55.33.02.13 
Спеціальні питання технології з полімерного машинобудування 55.39.33.13 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Стандарти в машинобудуванні та деталі машин 55.03.01.37 
Стандартизація в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.37 
Стандартизація в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.37 
Стандартизація в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.37 
Стандартизація технології машинобудування 55.13.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в технології машинобудування 55.13.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Технічне нормування в машинобудуванні 55.01.75.23 
Технологія машинобудування 55.13 
Технологія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.13 
Тракторне і сільськогосподарське машинобудування 55.57 
Удосконалення матеріально-технічного постачання в сільськогосподарському машинобудуванні 81.88.51.07 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Уніфікація в машинобудуванні 55.01.37.23 
Хімічне і нафтове машинобудування 55.39 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Холодильне машинобудування 55.39.41 
Целюлозно-паперове машинобудування 55.39.35 
МАШИНОЗНАВСТВО 
Машинознавство і деталі машин 55.0 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
МГ 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
МГД-ГЕНЕРАТОР 
Плазма в МГД-генераторах 29.27.41 
МЕА 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
МЕБЛЕВИЙ 
Збирання (складання) меблевих виробів (меблів) 66.37.23 
Меблева фурнітура 66.37.37 
Меблеві конструкції 66.37.11 
Перероблення відходів меблевого виробництва 66.37.91 
МЕБЛІ 
Архітектура інтер'єра і меблі 67.07.31 
Виготовлення гнутих і гнутоклеєних елементів меблів 66.37.27 
Виготовлення м'яких елементів меблів 66.37.25 
Виробництво меблів 66.37 
Збирання (складання) меблевих виробів (меблів) 66.37.23 
Інші процеси виготовлення меблів 66.37.99 
Матеріали для виробництва меблів 66.37.09 
Облицьовування деталей у виробництві меблів 66.37.19 
Оброблення деталей у виробництві меблів 66.37.21 
Пакування, транспортування та зберігання меблів 66.37.90 
Проектування і конструювання меблів 66.37.14 
Ремонт і виготовлення меблів на індивідуальнізамовлення 75.33.53 
Розкрій деревинних матеріалів для виробництва меблів 66.37.15 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Спеціалізовані службові меблі 59.73.37 
Устаткування для виробництва меблів 66.37.29 
МЕД 
Виробництво меду і його замінників 65.39.39 
МЕДАЛЬ 
Ордени і медалі 80.33.71.17 
МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИЙ 
Апаратура для медико-біологічних досліджень у космічних польотах 89.27.60 
Безпека і медико-біологічні проблеми космічних польотів 89.27 
Медико-біологічні дисципліни 76.03 
Медико-біологічні наслідки аварії на ЧАЕС 76.29.62.05 
Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту 77.05 
МЕДИКО-ГЕНЕТИЧНИЙ 
Медична генетика. Медико-генетичне консультування 76.03.39 
МЕДИКО-ГЕОГРАФІЧНИЙ 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
МЕДИКО-СОЦІАЛЬНИЙ 
Медико-соціальні експертні комісії 86.31.05 
МЕДИЦИНА 
Авіаційна і космічна медицина 76.35.29 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Дозиметрія іонізуючого випромінювання у біології та медицині 34.49.29 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Загальні питання медицини і охорони здоров'я 76.01 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
Земська медицина 76.01.09.05 
Інші галузі медицини і охорони здоров'я 76.35 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Клінічна медицина 76.29 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Медицина і охорона здоров'я 76 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Морська медицина 76.35.55 
Народна і нетрадиційна медицина 76.35.49 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Профілактична медицина 76.29.15.13 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Радіометрія в біології та медицині 34.49.31 
Сімейна медицина 76.01.11.07 
Соціологія медицини і охорони здоров'я 04.51.69 
Спортивна медицина і лікарський контроль 76.35.41 
Страхова медицина 76.75.75.13 
Судова медицина 76.35.43 
Східна медицина 76.35.49.05 
Танець і медицина 18.49.01.13 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Транспортна медицина і гігієна 76.33.41 
Тропічна медицина 76.35.47 
Філософські проблеми в сфері медицини і охорони здоров'я 76.01.07 
МЕДИЧНИЙ 
Біоетика, екологічна і медична етика 12.21.45.03 
Виробництво медичної продукції з риби та морепродуктів 69.51.41 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Електротехнічне медичне устаткування 45.53.49 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
Застосування роботів і маніпуляторів у медичній промисловості 55.30.51.41 
Інша медична техніка і обладнання 76.13.99 
Інші матеріали медичного призначення 76.09.99 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Медична біофізика 76.03.29 
Медична біохімія 76.03.31 
Медична вірусологія 34.25.31; 76.03.41 
Медична генетика. Медико-генетичне консультування 76.03.39 
Медична географія 39.25 
Медична гістологія 76.03.35 
Медична допомога на суднах 76.35.55.07 
Медична допомога на транспорті 76.33.41.15 
Медична етика і деонтологія 76.75.27 
Медична і фармацевтична освіта 76.75.33 
Медична імунологія 76.03.55 
Медична кібернетика 76.03.59 
Медична мікробіологія 76.03.43 
Медична паразитологія 76.03.45 
Медична психологія 15.81.61 
Медична служба в армії 76.35.31.13 
Медична статистика 76.01.73 
Медична техніка 76.13 
Медична токсикологія 76.35.45 
Медична трансплантологія та імплантація 76.29.46 
Медична цитологія 76.03.33 
Медичне забезпечення 78.27.41 
Медичне обладнання 76.13.33 
Медичні вузи. Організація роботи 76.75.33.17 
Медичні заходи. Відновлювальна терапія 76.35.35.05 
Медичні інструменти 76.13.29 
Медичні кадри 76.01.79 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Медичні матеріали, засоби і вироби. 76.09 
Медичні проблеми космічних польотів 89.27.29 
Медичні училища. Організація роботи 76.75.33.21 
Метали і сплави медичного призначення 76.09.43 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Ортопедія і травматологія. Медичні аспекти протезування 76.29.41 
Полімерні матеріали медичного призначення і вироби з них 76.09.41 
Проектування, будівництво, і реконструкція медичних установ 76.01.82 
Пропаганда і популяризація медичних знань 76.01.39 
Рентгенологія і медична радіологія 76.29.62 
Середній медичний персонал 76.01.79.07 
Скло і кераміка медичного призначення і вироби з них 76.09.39 
Спеціалізований одяг для медичного персоналу і хворих 76.09.37 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
МЕДІАТОР 
Медіатори імунітету 34.43.37 
МЕДОНОСНИЙ 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
МЕДПУНКТ 
Організація роботи медпунктів на транспорті 76.33.41.17 
МЕЖА 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
МЕЖОВИЙ 
Межове обгородження сільськогосподарських земель 68.01.82.27 
МЕЗОЗОЙ 
Стратиграфія мезозою 38.29.21 
МЕЗОКЛІМАТОЛОГІЯ 
Мезокліматологія. Мікрокліматологія 37.23.25 
МЕЛІОРАТИВНИЙ 
Водозабірні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.35 
Водоймища водогосподарські та меліоративні 70.17.31 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Водоскидні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.34 
Греблі водогосподарські та меліоративні 70.17.29 
Інші машини, знаряддя і устаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Меліоративна гідрогеологія 38.61.27 
Меліоративні машини 55.57.40 
Меліоративні споруди в сільському господарстві 68.31.25 
Меліоративні та дренажні машини, знаряддя і устаткування 55.57.40.29 
Механізація і електрифікація меліоративних і культуротехнічних робіт 68.85.31 
Помпувальні станції водогосподарських і меліоративних систем 70.17.53 
Споруди на меліоративних системах 70.17.55 
МЕЛІОРАЦІЯ 
Динаміка водного режиму на територіях, що пілягають меліорації 70.03.21 
Загальні проблеми меліорації сільськогосподарських земель 68.31.02 
Меліорація в природних і штучних водоймах 69.25.07 
Освоєння земель, призначених для меліорації. Рекультивація 68.31.26 
Правові аспекти іригації та меліорації 10.59.61 
Природоохоронні аспекти водно-земельної меліорації 87.21.07 
Сільськогосподарська меліорація 68.31 
Хімічна меліорація ґрунтів 68.33.31 
МЕМБРАНА 
Штучні і біологічні мембрани 34.17.27 
МЕМБРАННИЙ 
Дифузійні процеси. Мембранні процеси 61.13.19 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
МЕМБРАНОЛОГІЯ 
Молекулярна мембранологія 34.15.35 
Радіаційна мембранологія 34.49.11 
МЕМОРІАЛЬНИЙ 
Пам'ятки архітектури. Меморіальні комплекси 67.07.29 
МЕНЕДЖМЕНТ 
Воєнно-екологічний менеджмент 78.01.94.07 
Інформаційний менеджмент у музеях 13.51.11.13 
Менеджмент в архівах 13.71.15.21 
Менеджмент у сфері охорони здоров'я 76.75.75.11 
Менеджмент якості 84.05.84 
Охорона довкілля. Екологічний менеджмент на підприємствах 65.01.94 
Управління нововведеннями (інноваційний менеджмент) 06.54.31.03 
МЕНІНГОКОКОВИЙ 
Менінгококова інфекція 76.29.50.37 
МЕНШИНА 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Захист прав людини і національних меншин 11.25.61 
Інформаційні служби, мережі, системи в цілому 20.15.05 
Інформаційно-обчислювальні мережі 55.49.45.35 
Інші телематичні мережі та системи 49.38.99 
Каналізаційні мережі 70.25.15 
Лінії електропередачі, електричні мережі 44.29.37 
Мережа закладів мистецтва 18.15.61 
Мережа навчальних закладів 14.15.21 
Мережа установ культури 13.15.61 
Мережі зв'язку 49.33.29 
Мережі і вузли зв'язку 49.33 
Мережі і системи світловодного зв'язку 49.44.29 
Мережі передавання даних 49.37.29 
Міські і міжміські транспортні мережі та автостоянки 67.25.27 
Міські транспортні шляхи і мережі 73.43.11 
Надійність мереж зв'язку і захист інформації 49.33.35 
Наукові і технічні бібліотеки та бібліотечні мережі 20.15.31 
Нейронні мережі 28.23.37 
Обчислювальні мережі (ОМ) 50.39 
Обчислювальні системи, центри і мережі в статистиці 83.77.33 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Програмне забезпечення обчислювальних мереж 50.41.23 
Створення мережі краєзнавчих музеїв 13.51.08.29 
Телевізійні мережі 49.45.29 
Телеграфні мережі 49.35.29 
Телефонні мережі 49.39.29 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Теорія і проблематика обчислювальних мереж 50.05.15 
Теорія керування мережами зв'язку 49.03.11 
Теорія структур інформаційних мереж 49.03.07 
МЕРЕЖАНИЙ 
Вишивані, в'язані та мережані вироби. Вироби з мережива 80.31.11.05 
МЕРЕЖИВО 
Вишивані, в'язані та мережані вироби. Вироби з мережива 80.31.11.05 
МЕРЗЛИЙ 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
МЕРЗЛОТНИЙ 
Методика і техніка мерзлотних досліджень 38.65.03 
Освоєння та осушення мерзлотних ґрунтів 70.23.44 
МЕРЗЛОТОЗНАВСТВО 
Інженерне мерзлотознавство 38.65.19 
Математичні методи в гідрогеології, інженерній геології та мерзлотознавстві 52.01.77.07 
Мерзлотознавство 38.65 
МЕРКАПТАНИ 
Меркаптани. Сульфокислоти. Тіоефіри 31.21.21.11 
МЕСОПАТАМІЯ 
Бібліографія в Стародавній Месопатамії 13.41.09.21 
МЕТА 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Предмет, об'єкт, мета, сутність науки 12.01.07.03 
МЕТАБОЛІЗМ 
Метаболізм ліпідів 31.23.33.07 
МЕТАБОЛІТ 
Одержання вторинних метаболітів 62.33.29.07 
МЕТАГАЛАКТИКА 
Групи і скупчення галактик. Надскупчення галактик. Метагалактика 41.27.35 
МЕТАЛ 
Азотування металів і сплавів 53.03.11.23 
Аналіз кольорових металів і сплавів 53.81.35 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Аналіз чорних металів і сплавів 53.81.33 
Бориди металів 81.33.43.11 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Виробництво благородних металів і сплавів 53.37.33 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
Виробництво важких металів і сплавів 53.37.31 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Виробництво інших важких металів 53.37.91.27 
Виробництво інших легких металів 53.37.91.19 
Виробництво інших рідких металів 53.37.91.39 
Виробництво каліброваного металу і дроту з кольорових металів 53.45.31 
Виробництво каліброваного металу і дроту з чорних металів 53.45.29 
Виробництво кольорових металів і сплавів 53.37 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Виробництво легких металів і сплавів 53.37.29 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво листів чорних металів 53.43.35 
Виробництво металів платинової групи 53.37.91.33 
Виробництво платинових металів 53.37.33.19 
Виробництво радіоактивних металів і сплавів 53.37.37 
Виробництво рідких і рідкоземельних металів і сплавів 53.37.35 
Виробництво рідкоземельних металів 53.37.35.31 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Виробництво труб із кольорових металів і сплавів 53.47.39 
Виробництво чорних металів і сплавів 53.31 
Високотемпературне розпилення металів 55.22.19.21 
Відновлення оксидів металів 53.03.11.15 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Горіння металів і металовмісних речовин 81.92.29.13 
Дегазація рідких металів і сплавів 53.03.11.21 
Електричні властивості металів і сплавів 53.49.07.09 
Електролітичне рафінування металів і сплавів 53.03.15.19 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Жаротривкість металів і сплавів 81.33.03.11 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Заливання і транспортування металу 55.15.17.21 
Застосування кольорових металів в автомобілебудуванні 55.43.09.13 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Застосування чорних металів в автомобілебудуванні 55.43.09.11 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Інші методи глибокого очищення металів 53.03.17.37 
Інші питання збагачування руд кольорових металів 53.37.15.99 
Інші питання перероблення вторинної сировини кольорових металів 53.37.91.41 
Інші фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07.23 
Карбіди металів 81.33.43.07 
Керамічні композиції, утворені на основі цих металів 81.33.43.15 
Кольорові метали і сплави 81.29.09.25 
Кольорові метали і сплави в суднобудуванні 55.45.09.13 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Корозійна стійкість металів і сплавів 81.33.07 
Корпуси, браслети, ланцюжки, браслети з дорогоцінних металів для годинників 80.33.71.13 
Кристалізація металів і сплавів 55.15.03.13 
Легкоплавкі метали і сплави 81.29.09.27 
Магнітні властивості металів і сплавів 53.49.07.11 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Метали 81.37.09.21 
Метали і сплави в атомній та термоядерній енергетиці 53.49.17 
Метали і сплави медичного призначення 76.09.43 
Метали та сплави, стійкі до впливу повітря, кисню 81.33.07.07 
Метали та сплави, стійкі до гарячих газів і випробувань 81.33.07.15 
Метали та сплави, стійкі до кліматичних впливів у цілому 81.33.07.05 
Метали та сплави, стійкі до лугів 81.33.07.13 
Метали та сплави, стійкі до неорганічних кислот 81.33.07.11 
Метали та сплави, стійкі до старіння 81.33.07.17 
Метали, металеві сплави для радіоелектроніки 47.09.37 
Метали, неметали 55.49.09.29 
Метали, що використовуються в будівництві, і вироби з них 67.09.39 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
Механізм високотемпературного окислення металів 81.33.03.05 
Міцність і пластичність металів і сплавів 53.49.09 
Нанесення покриття в розплавленому металі. Нанесення покриття зануренням 81.33.33.11 
Напружено-деформований стан металу в процесі прокатування. Пластичність металу в процесі прокатування 53.43.03.05 
Непружні властивості металів і сплавів 53.49.07.21 
Нітриди металів 81.33.43.13 
Нормальні (ненадпровідні) метали 29.19.27 
Оброблення дорогоцінних і кольорових металів та їхніх сплавів 80.33.29 
Окиснювання рідких металів і сплавів 53.03.11.17 
Оксиди металів 81.33.43.05 
Осаджування металів з газової фази 53.03.17.25 
Особливі випадки газової корозії металів 81.33.05.11 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Плавлення і заливання металів 55.15.17 
Пластичність і в'язкість металів і сплавів 53.49.09.07 
Покриття з розплавів металів 55.22.19.17 
Порошкова металургія кольорових металів та їхніх сплавів 53.39.31 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Пружні властивості металів і сплавів 53.49.07.19 
Рідкі метали і напівпровідники 29.17.27 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Розроблення родовищ руд радіоактивних металів 52.31.61 
Розроблення родовищ руд чорних металів 52.29 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
Стани для волочіння чорних і кольорових металів 55.35.45 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Теорія вакуумних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11.03 
Теорія високотемпературного окислення металів 81.33.03.03 
Теорія гідрометалургійних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.13 
Теорія електрохімічних та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15 
Теорія і дослідження плавлення і заливання металів 55.15.17.03 
Теорія інших електрохімічних процесів та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15.39 
Теорія міцності металів і сплавів 53.49.09.05 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
Теорія прокатування металів 53.43.03 
Теорія процесів виробництва особливо чистих металів 53.03.17 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Теплові властивості металів і сплавів 53.49.07.17 
Терміче і хіміко-термічне оброблення металів і сплавів 53.49.21 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Технологія для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.15 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
Тугоплавкі метали 81.29.09.23 
Устаткування для виплавлення кольорових металів та їхніх сплавів 55.35.37 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
Устаткування для газополуменевого оброблення металів і сплавів 55.69.29 
Устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.25 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
Устаткування для прокатування чорних і кольорових металів 55.35.41 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Фазові рівноваги в металах і сплавах 53.49.03 
Фазові та структурні перетворення в металах і сплавах 53.49.05 
Фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07 
Художнє оброблення ювелірних металів 80.33.29.11 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
МЕТАЛЕВИЙ 
Вимоги до металевих матеріалів кріогенної техніки 81.31.09.05 
Виробництво будівельних металевих конструкцій 67.15.41 
Виробництво металевих сіток 53.45.35 
Волочильне і металеве метизне виробництво 53.45 
Загальні питання нанесення металевих покриттів 55.22.19.01 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Індивідуальне металеве кріплення 55.33.33.41 
Інші способи нанесення металевих покриттів 55.22.19.99 
Металева тара 55.69.31 
Металеві абразиви. Металеві порошки, пасти тощо 61.71.37.05 
Металеві відходи 87.53.13.33 
Металеві іграшки 80.35.29 
Металеві конструкції 67.11.35 
Металеві матеріали 80.33.09.05 
Металеві покриття 55.22.19 
Метали, металеві сплави для радіоелектроніки 47.09.37 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
МЕТАЛІЗАЦІЯ 
Електродугова металізація 81.35.33.07 
Металізація 81.37.15.07 
Плазмова металізація 81.35.33.11 
МЕТАЛІЧНИЙ 
Випробування металічних матеріалів 55.09.81.15 
Металічні матеріали 55.36.09.29 
Розроблення нових металічних і неметалічних матеріалів 55.47.09.29 
МЕТАЛОБРУХТ 
Підготування металобрухту і скрапу 53.31.15.27 
МЕТАЛОВМІСНИЙ 
Горіння металів і металовмісних речовин 81.92.29.13 
МЕТАЛОЗНАВСТВО 
Матеріали, що характеризують металознавство в цілому 53.49.01.05 
Металознавство 53.49 
Металознавство матеріалів подільних матеріалів 53.49.17.09 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Прогнозування в металознавстві 53.49.01.51 
Стандарти з металознавства 53.49.01.37 
Термінологія, довідкова література, навчальна література з металознавства 53.49.01.33 
МЕТАЛОКЕРАМІКА 
Металокераміка 76.09.29.11 
МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЯ 
Зварні металоконструкції 81.35.39 
МЕТАЛОКОРД 
Виробництво металокорду 53.45.33.17 
Виробництво сталевих канатів та металокорду 53.45.33 
МЕТАЛООБРОБНИЙ 
Технологія ремонту металообробного устаткування 55.01.83.29 
МЕТАЛОРЕЛЬЄФ 
Металорельєфи, нанесення малюнка, таврування, маркування 55.22.27 
МЕТАЛОТЕРМІЧНИЙ 
Металотермічне виробництво феросплавів 53.31.21.19 
МЕТАЛУРГІЙНИЙ 
Активність компонентів металургійних розплавів 53.03.05.27 
Аналіз довкілля металургійних підприємств 53.81.39 
Аналіз неметалічних матеріалів металургійного виробництва 53.81.37 
В'язкість металургійних розплавів 53.03.05.07 
Вимірювання в металургійній теплотехніці 53.01.81.07 
Виробництво металургійного вапна 53.31.15.29 
Густина металургійних розплавів 53.03.05.11 
Десульфурація металургійних розплавів 53.03.11.25 
Дефосфорація металургійних розплавів 53.03.11.27 
Дифузія в металургійних розплавах 53.03.05.23 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Електропровідність металургійних розплавів 53.03.07.07 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Енергопостачання і водопостачання металургійних підприємств 53.01.84.15 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Інше металургійне устаткування 55.35.99 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Інші питання планування, будівництва і реконструкції металургійних підприємств 53.01.82.15 
Кінетика і механізм металургійних процесів 53.03.05.33 
Магнітні властивості металургійних розплавів 53.03.07.05 
Металургійна теплотехніка 53.07 
Металургійне машинобудування 55.35 
Механіка рідин і газів стосовно металургійної теплотехніки 53.07.03.05 
Міжфазовий натяг металургійних систем 53.03.05.17 
Монтаж устаткування і комунікацій на металургійних заводах 53.01.82.13 
Наукова організація металургійного виробництва 53.01.75.07 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Організація зв'язку на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.21 
Організація сигналізації на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.23 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Перероблення відходів металургійного виробництва 53.01.91.11 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Підготування сировини для металургійного перероблення 53.37.91.11 
Поверхневий натяг металургійних розплавів 53.03.05.13 
Поляризація в металургійних розплавах 53.03.07.19 
Реконструкція металургійних заводів і цехів 53.01.82.11 
Рівновага в металургійних системах 53.03.05.25 
Розміщення металургійних підприємств 53.01.82.05 
Розподіл компонентів у металургійних системах 53.03.05.31 
Розчинність речовин у металургійних розплавах 53.03.05.29 
Системи пожежної сигналізації на металургійних заводах 53.01.92.23 
Структура металургійних розплавів 53.03.05.21 
Теоретичні основи металургійної теплотехніки 53.07.03 
Теорія металургійних процесів 53.03 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Теплопостачання металургійних підприємств 53.01.84.17 
Термодинамічні характеристики речовин металургійних процесів 53.03.03 
Термоелектрорушійна сила в металургійних системах 53.03.07.13 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Утилізація відходів металургійного виробництва 53.01.91.07 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
МЕТАЛУРГІЯ 
Автоматизація і механізація в кольоровій металургії 53.37.01.85 
Автоматизація і механізація в порошковій металургії 53.39.01.85 
Автоматизація і механізація в чорній металургії 53.31.01.85 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Властивості вогнетривів та їхнє застосування в металургії 53.07.11 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Вторинні матеріальні ресурси кольорової металургії 81.91.09.19 
Вторинні матеріальні ресурси чорної металургії 81.91.09.21 
Економіка і планування в металургії 53.01.75.05 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Ергономіка в металургії 53.01.95.11 
Загальні питання металургії 53.01 
Загальні питання складського господарства в металургії 53.01.89.01 
Загальні питання техніки безпеки в металургії 53.01.93.01 
Загальні питання технічної естетики в металургії 53.01.95.01 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у металургії 55.30.51.15 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах чорної металургії 53.31.01.86 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Інші питання охорони праці і техніки безпеки в металургії 53.01.93.11 
Історія металургії. Персоналія 53.01.09 
Кадри в кольоровій металургії 53.37.01.79 
Кадри в порошковій металургії 53.39.01.79 
Кадри чорної металургії 53.31.01.79 
Керування якістю продукції в металургії 53.01.81.05 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Комплексне керування якістю в кольоровій металургії 53.37.01.81 
Комплексне керування якістю в чорній металургії 53.31.01.81 
Матеріально-технічне постачання в кольоровій металургії 53.37.01.88 
Матеріально-технічне постачання в порошковій металургії 53.39.01.88 
Матеріально-технічне постачання в чорній металургії 53.31.01.88 
Металургія 53 
Металургія напівпровідників 53.41 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Одержання синтетичних шлаків у чорній металургії 53.31.15.31 
Опис підприємств кольорової металургії 53.37.01.76 
Опис підприємств порошкової металургії 53.39.01.76 
Опис підприємств чорної металургії 53.31.01.76 
Організаційні форми і методи стандартизації в металургії 53.01.37.37 
Організація і проведення наукових і технічних виставок з питань металургії 53.01.13.19 
Організація і проведення наукових і технічних з'їздів з питань металургії 53.01.13.07 
Організація і проведення наукових і технічних конгресів з питань металургії 53.01.13.11 
Організація і проведення наукових і технічних конференцій з питань металургії 53.01.13.13 
Організація і проведення наукових і технічних семінарів з питань металургії 53.01.13.17 
Організація і проведення наукових і технічних симпозіумів з питань металургії 53.01.13.15 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Охорона довкілля в кольоровій металургії 53.37.01.94 
Охорона довкілля в порошковій металургії 53.39.01.94 
Охорона довкілля в чорній металургії 53.31.01.94 
Очищення відпрацьованих газів у металургії 53.01.94.17 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Підготування сировинних матеріалів чорної металургії 53.31.15 
Пожежна безпека в кольоровій металургії 53.37.01.92 
Пожежна безпека в порошковій металургії 53.39.01.92 
Пожежна безпека в чорній металургії 53.31.01.92 
Порошкова металургія 53.39 
Порошкова металургія заліза і його сплавів 53.39.29 
Порошкова металургія кольорових металів та їхніх сплавів 53.39.31 
Правові питання в кольоровій металургії 53.37.01.80 
Правові питання в порошковій металургії 53.39.01.80 
Правові питання в чорній металургії 53.31.01.80 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Промислова санітарія в металургії 53.01.94.07 
Ресурсозаощадні технології в металургії 53.01.91.13 
Складське господарство в кольоровій металургії 53.37.01.89 
Складське господарство в порошковій металургії 53.39.01.89 
Складське господарство в чорній металургії 53.31.01.89 
Стандарти в порошковій металургії 53.39.01.37 
Стандарти з кольорової металургії 53.37.01.37 
Стандарти з чорної металургії 53.31.01.37 
Статистика в кольоровій металургії 53.37.01.73 
Статистика в порошковій металургії 53.39.01.73 
Статистика з чорної металургії 53.31.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Тара і пакування в порошковій металургії 53.39.01.90 
Теорія процесів порошкової металургії 53.39.03 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Технічна естетика. Ергономіка в кольоровій металургії 53.37.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в порошковій металургії 53.39.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в чорній металургії 53.31.01.95 
Технічне нормування в металургії 53.01.75.11 
Технічний аналіз у металургії 53.81 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Транспорт на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.87 
Транспорт на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.87 
Транспорт на підприємствах чорної металургії 53.31.01.87 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Уніфікація в металургії 53.01.37.85 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
МЕТАМОРФІЗМ 
Метаморфізм і метаморфічні гірські породи 38.37.21 
МЕТАМОРФІЧНИЙ 
Метаморфізм і метаморфічні гірські породи 38.37.21 
МЕТАН 
Метан, водень та інші гази як сировина 62.09.29 
МЕТАНОГЕННИЙ 
Характеристика метаногенних штамів 62.35.29.11 
МЕТЕОР 
Метеори. Зодіакальне світло. Міжпланетне середовище 41.19.33 
МЕТЕОРИТ 
Метеорити 41.19.41 
Склад і походження метеоритів 38.27.17 
МЕТЕОРНИЙ 
Метеорні явища 37.15.17 
МЕТЕОРОЛОГІЧНИЙ 
Метеорологічні прилади і методи спостережень та оброблення даних 37.21.03 
МЕТЕОРОЛОГІЯ 
Будівельна кліматологія, метеорологія 67.21.25 
Військова метеорологія 78.21.43 
Математичні моделі геофізики і метеорології 27.35.63 
Метеорологія 37.21 
Прикладна метеорологія 37.21.51 
МЕТИЗНИЙ 
Волочильне і металеве метизне виробництво 53.45 
МЕТОД 
Адитивна теорія чисел. Аналітичні методи 27.15.21 
Алгебраїчні та аналітичні методи в геометрії 27.21.17 
Апаратура і методи дослідження Сонця 89.15.17 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Бактеріологічні методи 76.35.33.19 
Балансовий метод 83.03.45 
Білки рекомбінатні - загальні методи експресії 62.37.43.05 
Біографічний метод 17.01.25.19 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Вакцини, отримані методом генетичної інженерії 62.37.35 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
Використання методів для прогнозування погоди 37.21.41 
Вимірювальні прилади, що відповідають методу вимірювання 29.03.47.07 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
Геодезичні методи вимірювання 36.16.21 
Геодезичні методи роз'вязування геодинамічних задач 36.16.39 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геометричне моделювання. Методи нарисної геометрії 81.14.10 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Диспергаційні методи 31.15.39.05 
Евристичні методи 28.23.19 
Економіко-математичні методи і моделі 06.35.51 
Економічні методи управління 82.15.17 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електрохімічні методи захисту 81.33.31 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Застосування математичних методів у мовознавстві 16.21.21.23 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Застосування теоретико-ймовірних і статистичних методів 27.43.51 
Зіставний метод 16.21.21.17 
Імунобіотехнологічні методи аналізу 62.41 
Інструментальні методи діагностики 76.29.11.07 
Інші інструменти, прилади і методи 41.51.39 
Інші методи аналізу 62.41.99 
Інші методи глибокого очищення металів 53.03.17.37 
Інші методи дослідження 38.41.99 
Інші методи захисту від корозії 81.33.41 
Інші методи перероблення і використання твердих горючих копалин 61.53.99 
Карбонільні методи 53.03.17.27 
Категорії і методи воєнної науки 78.19.01.05 
Кількісний аналіз. Методи 31.19.15.07 
Класифікація вакуумметрів за методом вимірювання 81.29.21.07 
Клінічні методи діагностики 76.29.11.05 
Комбіновані методи збагачування. Випалювання 52.45.23.11 
Комбіновані методи оброблення 55.20.27 
Комбіновані методи плавлення 53.03.15.29 
Конденсаційні методи 31.15.39.07 
Консервування та інші методи зберігання сировини на підприємствах 65.13.22 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Математичні і кібернетичні методи 31.01.77 
Математичні методи 77.01.77 
Математичні методи механіки 30.03.19 
Математичні методи теоретичної фізики 29.05.03 
Математичні методи, які використовуються у розробленні ракетно-космічних систем 55.49.07.33 
Математичні та кібернетичні методи 38.01.77; 52.01.77 
Машинні, графічні та інші методи обчислювальної математики 27.41.23 
Метеорологічні прилади і методи спостережень та оброблення даних 37.21.03 
Метод лінгвістичної географії 16.21.21.15 
Метод пептизації 31.15.39.09 
Метод сіткового планування багатоетапних операцій 28.29.25 
Методи 62.37.99.19 
Методи аналізу й випровування барвників 61.39.81 
Методи аналізу нафти, нафтопродуктів і газів 61.51.81 
Методи біологічних досліджень 34.05.17 
Методи вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я 87.24.35 
Методи визначення адсорбції газів і пари 31.15.35.07 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Методи вимірювання 29.03.47.05 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Методи випробування автомобілів і їхніх вузлів та деталей 55.43.81.15 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Методи випробування і властивості гумових виробів 61.63.81 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Методи випробувань і властивості волокон і ниток 61.67.81 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Методи відбирання соціологічної інформації 04.15.31 
Методи генетичного аналізу 34.23.07 
Методи геологічної зйомки 38.21.03 
Методи гідрогеологічних досліджень 38.61.03 
Методи демографічних досліджень 05.07.11 
Методи доклінічного дослідження і добору лікарських засобів 34.45.05 
Методи дослідження в геохімії 38.33.03 
Методи дослідження в літології 52.13.41.05 
Методи дослідження в тектоніці 52.13.43.05 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи 37.01.77; 39.01.77; 43.01.77; 47.01.77; 59.01.77; 62.01.77; 64.01.77; 65.01.77; 66.01.77; 67.01.77; 69.01.77; 71.01.77; 73.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні та кібернетичні методи 45.01.77; 50.01.77; 53.01.77; 55.01.77; 58.01.77; 68.01.77; 70.01.77 
Методи дослідження каталізаторів 61.31.55.11 
Методи дослідження корозії та корозійні випробування 81.33.81 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методи дослідження стану людини 81.95.57.05 
Методи дослідження та моделювання. Математичні та кібернетичні методи 44.01.77 
Методи дослідження у ветеринарії 68.41.05 
Методи дослідження в літології 38.15.03 
Методи дослідження у неотектоніці 38.45.03 
Методи дослідження у палеонтології 38.31.03 
Методи дослідження у стратиграфії 38.29.03 
Методи дослідження в тектоніці 38.17.03 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Методи досліджень у структурній геології 52.13.45.05 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Методи захисту від дії біологічних чинників 86.33.21 
Методи захисту від дії механічних чинників 86.33.23 
Методи захисту від несприятливого впливу вібрації 86.33.07 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Методи захисту від несприятливого впливу іонізуючого випромінювання 86.33.09 
Методи захисту від несприятливого впливу неіонізуючого випромінювання 86.33.11 
Методи захисту від несприятливого впливу статичної електрики 86.33.19 
Методи захисту від несприятливого впливу ультразвуку та інфразвуку 86.33.15 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Методи захисту від несприятливого впливу шуму 86.33.05 
Методи захисту від підвищених або знижених температур 86.33.25 
Методи захисту від ураження електричним струмом 86.33.17 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Методи і апаратура в біофізиці 34.17.05 
Методи і апаратура в біохімії 31.27.05 
Методи і апаратура в генетиці 34.23.05 
Методи і апаратура в імунології 34.43.05 
Методи і апаратура в мікробіології 34.27.05 
Методи і апаратура в молекулярній біології 34.15.05 
Методи і апаратура в морфології людини і тварин 34.41.05 
Методи і апаратура в радіобіології 34.49.05 
Методи і апаратура в токсикології 34.47.05 
Методи і апаратура в цитології 34.19.05 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
Методи і апаратура у фізіології людини і тварин 34.39.05 
Методи і апаратура у фізіології рослин 34.31.05 
Методи і види соціальної допомоги 76.75.31.05 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
Методи і засоби досліджень Землі з космосу 89.57.25 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Методи і засоби спостерігання, вимірювання і аналізу 41.51.37 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Методи і устаткування для біологічних досліджень 34.05 
Методи і устаткування для випробування матеріалів 55.09.81 
Методи і устаткування для випробування на міцність 55.47.05.37 
Методи і устаткування для випробування на тертя і зношуваність 55.03.11.05 
Методи й апаратура в ембріології 34.21.05 
Методи й апаратура у вірусології 34.25.05 
Методи керування оптичним випромінюванням 29.33.17 
Методи кліматології 37.23.35 
Методи контролю якості 81.81.17 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Методи концентрування хімічних елементів 38.41.31 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Методи корекції системи автоматичного керування 50.43.21 
Методи кріплення 64.41.21.17 
Методи лабораторних мінералого-петрографічних і геохімічних досліджень 38.41 
Методи лінгвістичних досліджень 16.21.21 
Методи мічених атомів 58.31.35 
Методи наземних випробувань і випробувальне устаткування 55.47.81.29 
Методи нелінійного програмування 28.29.19 
Методи оброблення та аналізу соціологічної інформації 04.15.41 
Методи одержання біомедичної інформації 34.57.23 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Методи оцінки надійності 28.27.27 
Методи очищення 53.41.45 
Методи очищення стічних вод 70.25.17 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
Методи поліпшення властивостей ґрунтів 38.63.55 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Методи приймання та оброблення сигналів 47.05.17 
Методи прикладних досліджень електоральної поведінки 04.81.05 
Методи прогнозування 82.29.09 
Методи проектуванння 81.14.13.05 
Методи проектування і конструювання 81.14.13 
Методи психологічного дослідження. Математична психологія 15.21.69 
Методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Методи розкриття пластів 52.47.15.23 
Методи розрахунку на міцність 55.47.05.29 
Методи стандартизації технологій та продукції 84.15.37 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
Методи та шляхи удосконалення процедур акредитації 84.07.07 
Методи теорії груп у фізиці 29.05.05 
Методи теорії збурень 27.35.59 
Методи групування 83.03.04.07 
Методи, техніка і устаткування ергономічних досліджень 81.95.57 
Методологія і методи вивчення культури 13.07.77 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Методологія і методи дослідження історичної науки 03.01.07 
Методологія і методи дослідження юридичної науки 10.01.07 
Мікроскопічні методи 76.35.33.17 
Мікроскопічні методи діагностики 76.29.11.15 
Моделі з випадковими параметрами. Методи стохастичної апроксимації 28.29.43 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Наближені методи функціонального аналізу 27.39.29 
Науковий метод у бібліотекознавстві 13.31.07.11 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Нафтопромислова геологія. Методи і дослідження, апаратура 52.47.01.05 
Нестійкості та методи стабілізації плазми 29.27.19 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Одержання солей галургійним методом 61.29.29 
Одержання трансгенних тварин біотехнологічним методом 62.37.31 
Одержання харчових добавок методами біотехнології 62.99.39 
Описовий метод 16.21.21.11 
Оптичні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.31 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Організаційні форми і методи стандартизації в машинобудуванні 55.01.37.21 
Організаційні форми і методи стандартизації в металургії 53.01.37.37 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Основи, загальні задачі і методи механіки 30.03 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Перетворення частот методами нелінійної оптики 29.33.29 
Поняття про методи наукового дослідження 16.21.21.03 
Порівняльно-історичний метод 16.21.21.13 
Працездатність і методи її підвищення у тварин 68.39.19.05 
Предмет і метод політичної економії 06.04.07 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Прилади і методи радіоастрономії 41.51.29 
Прилади і методи спостережної оптичної астрофізики 41.51.27 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Резонансні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.37 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.05 
Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи 16.21.21.21 
Соціологічні та психологічні методи управління 82.17.03 
Спектроскопічні методи і методики 29.31.26 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Спеціальні та комбіновані методи збагачування 53.37.15.23 
Статистичні методи 16.01.07.15 
Структурний метод 16.21.21.19 
Структурні методи 16.01.07.11 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія і методи географії 39.03.15 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля 58.01.94.51 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Теорія і методи дослідження у геоморфології 38.47.03 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Теплові методи 52.47.27.11 
Техніка та методи геофізичної розвідки 37.35.05 
Технічні додатки ймовірнісно--статистичних методів 28.29.51 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
Традиційні продукти, отримані методом генетичної інженерії 62.37.43 
Триботехнічні методи забезпечення міцності машин 59.03.13.11 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
Фізико-хімічні методи 52.47.27.13 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Фізичні методи діагностики 76.29.11.11 
Філософські питання, методологія і методи дослідження в мовознавстві 16.01.07 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
Форми і методи обслуговування в готелях 71.35.13 
Форми і методи управління 10.17.35 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Хімічні методи 76.35.33.15 
Художні методи, літературні стилі і напрями 17.07.31 
Художній метод 18.07.31 
Чисельні методи алгебри 27.41.15 
Чисельні методи аналізу 27.41.17 
Чисельні методи розв'зування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
Числові методи у фізиці плазми 29.27.47 
Шляхи і методи введення ліків 76.31.29.05 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
МЕТОДИКА 
Вимірювання. Методика виконання вимірювання. Атестація методик виконання вимірювання 90.03.39 
Випробування матеріалів. Методика випробувань 55.49.09.45 
Загальна методика навчання 14.07.09 
Загальна теорія і методика виховання 14.07.05 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Зміст і методика викладання літературознавства 17.01.45.07 
Методика бібліографії 13.41.08 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Методика додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.09 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Методика і техніка дослідної роботи 12.51 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Методика і техніка індивідуальної дослідної роботи 12.51.51 
Методика і техніка мерзлотних досліджень 38.65.03 
Методика і техніка політичних досліджень 11.07.13 
Методика і техніка ядерно-фізичного експерименту 29.15.39 
Методика інженерно-геологічних досліджень 38.63.53 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Методика музейної справи 13.51.08 
Методика навчання дорослих 14.37.09 
Методика навчання і виховання в дошкільних закладах 14.23.09 
Методика охорони пам'ятників 13.61.07 
Методика проведення фізкультурних свят і спортивних змагань 77.31.03 
Методика реалізації задач на АОМ 50.31.33 
Методика розслідування окремих видів злочинів 10.85.51 
Методика сімейного навчання і виховання 14.39.09 
Методики дослідження механічних властивостей 53.49.19.11 
Методики дослідження фізичних властивостей 53.49.19.07 
Методики структурних досліджень 53.49.19.05 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Організація і методика проведення військових навчань 78.27.01.03 
Спектроскопічні методи і методики 29.31.26 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
МЕТОДИЧНИЙ 
Методичні основи видів спорту 77.29 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Методичні основи художнього конструювання 81.95.11 
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Методологічні проблеми 14.25.05.07 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Теоретичні та методологічні засади із стандартизації. Випереджувальна та комплексна стандартизація 84.15.03 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
Філософські і методологічні проблеми науки і наукового знання в цілому 02.31.21 
Філософські і методологічні проблеми суспільних наук 02.31.55 
МЕТОДОЛОГІЯ 
Історія та методологія сертифікації 84.05.09 
Методологія воєнно-історичної науки 78.09.02 
Методологія і методи вивчення культури 13.07.77 
Методологія і методи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.07 
Методологія і методи дослідження історичної науки 03.01.07 
Методологія і методи дослідження юридичної науки 10.01.07 
Методологія і технологія проектних робіт 67.23.13 
Методологія мовознавства 16.01.07.07 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Методологія політичних досліджень 11.07 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Статистична методологія 83.03.02 
Теорія і методологія бібліографії 13.41.07 
Теорія і методологія бібліотечної справи 13.31.07 
Теорія і методологія демографічної науки 05.07 
Теорія і методологія інформатики 20.01.07 
Теорія і методологія літературознавства і літературної критики 17.01.07 
Теорія і методологія мистецтва і проблеми мистецтвознавства 18.07 
Теорія і методологія наукознавства 12.01.07 
Теорія і методологія образотворчого мистецтва 18.31.07 
Теорія і методологія суспільних наук 00.08.07 
Теорія і методологія театру 18.45.07 
Теорія і методологія управління 82.05 
Теорія музики і методологія музикознавства 18.41.07 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Теорія, методологія і філософія культури 13.07 
Теорія, методологія, соціологія музейної справи 13.51.07 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Філософія і методологія науки 02.31 
Філософські питання і методологія 29.01.07; 30.01.07; 34.01.07; 37.01.07; 38.01.07; 39.01.07; 41.01.07; 53.01.07; 62.01.07; 73.01.07; 89.01.07 
Філософські питання і методологія економічних наук 06.01.07 
Філософські питання і методологія із стандартизації 84.01.07 
Філософські питання і методологія педагогіки 14.01.07 
Філософські питання і методологія психології 15.01.07 
Філософські питання і методологія, що відносяться до розглянутої території 23.01.07 
Філософські питання хімії і методологія 31.01.07 
Філософські питання, методологія і методи дослідження в мовознавстві 16.01.07 
МЕТРИЧНИЙ 
Метрична теорія функцій 27.25.17 
Метрична теорія чисел. Імовірнісна теорія чисел 27.15.29 
Неевклідові метричні геометрії 27.21.15 
МЕТРОЛОГІЧНИЙ 
Атестація метрологічних характеристик стандартних зразків 90.29.25.11 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Метрологічне забезпечення вимірювання 90.27.37.09 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Організація і діяльність метрологічної служби в Україні 90.21.05 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
МЕТРОЛОГІЯ 
Автоматизація і автоматизовані системи в метрології 90.01.85 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в метрології 90.01.45 
Військова метрологія 78.21.35 
Загальні питання метрології 90.01 
Інформаційна діяльність у метрології 90.01.29 
Історія метрології. Персоналія 90.01.09 
Кадри метрології 90.01.79 
Метрологія 90 
Міжнародне співробітництво в метрології 90.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Науково-технічна пропаганда метрології 90.01.39 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств метрології 90.01.82 
Спортивна метрологія 77.01.81 
Стандартизація, метрологія та сертифікація 71.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку метрології 90.01.11 
Теоретичні основи створення і розвитку служб метрології 90.21.03 
Теоретичні питання і нормативна база законодавчої метрології 90.01.80 
Термінологія в метрології. Довідкова література. Навчальна література 90.01.33 
МЕТРОПОЛІТЕН 
Електрорухомий склад метрополітену і трамвая 55.41.29.33 
Метрополітен 73.43.35 
Центри підземного транспорту. Станції метрополітену 67.29.63.07 
МЕХАНІЗАЦІЯ 
Автоматизація і механізація 55.16.21.33 
Автоматизація і механізація в кольоровій металургії 53.37.01.85 
Автоматизація і механізація в нафтовій і газовій промисловості 52.47.85 
Автоматизація і механізація в порошковій металургії 53.39.01.85 
Автоматизація і механізація в чорній металургії 53.31.01.85 
Автоматизація і механізація об'єктів на розглянутій території 23.01.85 
Автоматизація і механізація прокатного виробництва 53.43.01.85 
Автоматизація і механізація процесів гнуття 55.16.22.33 
Автоматизація і механізація процесів пресування 55.16.24.33 
Автоматизація і механізація статистичних робіт 83.77.85 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Загальні питання механізації обробітку ґрунту 55.57.31.01 
Загальні питання механізації та автоматизації ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.57 
Засоби механізації земляних робіт 78.25.11.17 
Засоби механізації складських робіт 81.89.15.07 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Комплексна механізація лісосплавних робіт 66.17.17.05 
Машини і устаткування для механізації тваринництва 55.57.43 
Механізація захисту рослин 68.85.37 
Механізація і автоматизація 55.16.23.33 
Механізація і автоматизація в експлуатації гідротехнічних споруд 70.85.39 
Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт 73.41.15 
Механізація і автоматизація водопостачання 70.85.37 
Механізація і автоматизація для комплексних процесів 55.16.13.33 
Механізація і автоматизація для листового штампування 55.16.19.33 
Механізація і автоматизація для об'ємного штампування 55.16.17.33 
Механізація і автоматизація технологічних процесів ремонту машин 81.83.19.23 
Механізація і автоматизація у водному господарстві 70.85 
Механізація і електрифікація в лісовому господарстві 68.47.85 
Механізація і електрифікація в рослинництві 68.85.35 
Механізація і електрифікація меліоративних і культуротехнічних робіт 68.85.31 
Механізація і електрифікація сільського господарства 68.85 
Механізація і електрифікація у тваринництві 68.85.39 
Механізація на підприємствах 53.01.85.13 
Механізація обробітку ґрунтів 68.85.29 
Механізація робіт на складах тарно-штучних вантажів 81.89.15.17 
Механізація тваринництва 55.57.43.29 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Оргтехніка і мала механізація машинобудівних заводів 55.01.85.31 
Устаткування та інвентар для механізації робіт на присадибних ділянках 55.57.99.37 
МЕХАНІЗМ 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
Допоміжні механізми і пристрої гідротурбін 55.37.31.35 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Інші деталі машин і механізмів 55.03.99 
Інші механізми і системи суднових енергетичних установок 55.45.29.41 
Кінетика і механізм металургійних процесів 53.03.05.33 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Машини, механізми і устаткування для будівництва доріг 67.17.23 
Машини, механізми і устаткування для проведення спеціальних робіт 67.17.25 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Механізм високотемпературного окислення металів 81.33.03.05 
Механізм дії гормонів 31.27.37.07 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
Механізми і автоматизація 55.16.15.33 
Механізми органічних реакцій 31.21.18 
Механізми передачі ДВЗ 55.42.27.33 
Механізми перетворення руху 55.03.45.35 
Механізми трансплантаційного імунітету 34.43.31 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Проектування, конструювання і розрахунок машин і механізмів 55.03.14 
Промислове устаткування і механізми 69.31.17 
Способи і механізми зрівноважування ДВЗ 55.42.27.31 
Статистика і господарський механізм 83.29.23 
Теорія механізмів і машин 30.15.35 
Точність машин і механізмів 55.03.07 
Шляхові машини і механізми 55.41.35 
МЕХАНІЗОВАНИЙ 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
Механізоване опалублення 55.53.35.37 
Механізований і ручний будівельний інструмент 67.17.27 
Механізовані війська 78.27.07.05 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Механізовані кріплення 55.33.33.39 
МЕХАНІКА 
Викладання механіки. Навчальна література 30.01.45 
Геометричне дослідження об'єктів механіки та фізики 27.21.27 
Загальна механіка 30.15 
Загальні питання механіки 30.01 
Історія механіки. Персоналія 30.01.09 
Квантова механіка 29.05.15 
Класична механіка. Релятивістська механіка. Класична теорія поля 29.05.09 
Комплексні та спеціальні розділи механіки 30.51 
Математичні методи механіки 30.03.19 
Математичні моделі механіки частинок і систем 27.35.30 
Механіка 30 
Механіка біологічних рідин і газів 34.53.41 
Механіка геоматеріалів і пористих середовищ 30.19.31 
Механіка деформованого твердого тіла 30.19 
Механіка і фізика матеріалів та гірських порід 52.13.05 
Механіка космічного польоту 30.15.31 
Механіка орбітальних польотів 55.49.05.37 
Механіка рідин і газів стосовно металургійної теплотехніки 53.07.03.05 
Механіка рідини і газу 30.17 
Механіка точки, системи і твердого тіла 30.15.15 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Основи механіки дискретних систем і механіки суцільного середовища 30.03.15 
Основи, загальні задачі і методи механіки 30.03 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Теоретична астрономія. Небесна механіка 41.03 
Фізичні проблеми механіки 30.03.17 
МЕХАНІЧНИЙ 
Вимірювання механічних величин 90.27.28 
Випробування механічних властивостей матеріалів. Опір матеріалів 81.09.81.11 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Коливання механічних систем 30.15.27 
Машини для механічного оброблення бетону 55.53.35.49 
Машини і устаткування для механічного оброблення продуктів 55.67.31.29 
Машини і устаткування для механічного очищення соку 55.63.35.41 
Методи випробування механічних властивостей металевих матеріалів 81.31.09.07 
Методи захисту від дії механічних чинників 86.33.23 
Методики дослідження механічних властивостей 53.49.19.11 
Механічна енергія. Збереження механічної енергії 30.15.45 
Механічне оброблення шкіри 64.35.21 
Механічне або ручне оброблення 81.37.13.13 
Механічне буріння 52.13.21.07 
Механічне декоративне оброблення 80.33.29.07 
Механічне оброблення деревини 66.29.21 
Механічне оброблення твердих горючих копалин 61.53.13.07 
Механічне устатковування печей 53.07.05.27 
Механічні аспекти біоматеріалів 34.53.45 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Механічні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.07 
Механічні властивості матеріалів 81.09.03.11 
Механічні властивості твердих тіл 29.19.13 
Механічні засоби відкачування 81.29.15 
Механічні процеси 61.13.23 
Механічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.37 
Механічні способи очищення поверхонь 55.22.15.13 
Прилади для вимірювання механічних величин 59.31 
Прилади для вимірювання механічних властивостей матеріалів 59.31.39 
Прилади для вимірювання механічних характеристик 59.31.37 
Проектування і конструювання механічних вимірювальних приладів 59.14.15 
Теорія динамічного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.15 
Теорія кінематичного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.05 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.25 
Технологічне підготування механічного оброблення 55.13.15.13 
Технологічні операції механічного оброблення 55.19.13.13 
Технологія механічного оброблення 55.19.13 
Устаткування для механічного оброблення шкіри і хутра 55.59.37.35 
МЕХАНООБРОБЛЕННЯ 
Похибки механооброблення 59.13.01.23 
МЕХАНОТРОННИЙ 
Прецизійні та механотронні технології електронного виробництва 47.13.31 
МИЙНИЙ 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
Мийні водопом'якшувальні засоби 61.71.31 
МИЛО 
Виробництво мила 65.65.39 
МИНУЛЕ 
Клімати минулого. Зміна клімату 37.23.29 
МИР 
Питання забезпечення миру в міжнародному праві 10.87.67 
Проблеми війни і миру 11.25.31 
Соціологія міжнародних відносин, війни і миру 04.51.41 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
МИРНИЙ 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Мирне використання космосу 26.11.05 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
МИРОТВОРЧИЙ 
Миротворча діяльність 78.17.75.13 
МИСЛЕННЯ 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Мислення 15.21.41.17 
Мова і мислення 16.21.11 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
МИСЛИВСТВОЗНАВСТВО 
Мисливствознавство. Мисливське обладнання 68.45.03 
МИСЛИВСЬКИЙ 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Мисливствознавство. Мисливське обладнання 68.45.03 
Мисливський нагляд і боротьба з браконьєрством 68.45.45 
Полювання і мисливське господарство 68.45 
МИСТЕЦТВО 
Біблійні мотиви в мистецтві 18.07.43.21 
Ве Історія народного мистецтва США 18.71.07 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Види народного мистецтва 18.71.45 
Зображувальні засоби в мистецтві 18.07.51 
Зображувальні засоби в образотворчому мистецтві 18.31.07.19 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
Декоративно-прикладне мистецтво 18.31.51 
Економіка мистецтва 18.15.75 
Естетика мистецтва 02.61.31 
Загальні питання мистецтва та мистецтвознавства 18.01 
Загальні питання щодо авторського права в літературі та мистецтві 10.41.01 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
Західне мистецтво 18.19.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.01.13 
Інформаційна діяльність з питань мистецтва 18.01.29 
Історія мистецтва України 18.09.33 
Історія образотворчого мистецтва 18.31.09 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Історія хореографічного мистецтва 18.49.09 
Історія циркового мистецтва 18.51.07 
Кадри працівників мистецтва 18.15.63 
Керівництво і управління в галузі мистецтва 18.15.53 
Китайське народне мистецтво 18.71.91.11 
Література й інші види мистецтва 17.07.25 
Література, мистецтво 23.04.75 
Літературознавство й мистецтво 17.01.03.11 
Матеріально-технічна база мистецтва 18.15.65 
Мережа закладів мистецтва 18.15.61 
Мистецтво дресури 18.51.45.11 
Мистецтво другої половини XX ст. 18.09.29 
Мистецтво епохи бароко 18.09.15 
Мистецтво епохи відродження 18.09.13 
Мистецтво епохи класицизму 18.09.17 
Мистецтво епохи романтизму 18.09.19 
Мистецтво Росії 18.19.11 
Мистецтво України 18.19.05 
Мистецтво і довкілля 18.07.26 
Мистецтво і особистість 18.07.23 
Мистецтво і плагіат 18.15.59.11 
Мистецтво і сучасність 18.11 
Мистецтво кінця XX ст. 18.09.31 
Мистецтво клоунів 18.51.45.15 
Мистецтво окремих країн і народів 18.19 
Мистецтво першої половини XX ст. 18.09.27 
Мистецтво повітряних гімнастів 18.51.45.13 
Мистецтво початку XX ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
Мистецтво середніх віків 18.09.11 
Мистецтво стародавніх часів 18.09.05 
Мистецтво та інші форми суспільної свідомості 18.07.25 
Мистецтво та суспільство 18.07.21 
Мистецтво як форма духовної творчості людини 18.07.23.05 
Мистецтво. Мистецтвознавство 18 
Міжнародне авторське право в галузі мистецтва 18.17.59 
Міжнародне співробітництво в галузі мистецтва 18.17 
Міжнародне співробітництво в галузі образотворчого мистецтва 18.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі хореографічного мистецтва 18.49.17 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Міжнародні премії в галузі мистецтва 18.17.67 
Міжнародні товариства, об'єднання в галузі мистецтва 18.17.57 
Народне мистецтво 18.71 
Народне мистецтво окремих країн і народів 18.71.91 
Наука, література і мистецтво 12.21.41 
Образотворче мистецтво 18.31 
Образотворче мистецтво в Україні 18.31.91.11 
Образотворче мистецтво древнього світу 18.31.09.13 
Образотворче мистецтво другої половини XX ст. 18.31.09.31 
Образотворче мистецтво епохи бароко 18.31.09.19 
Образотворче мистецтво епохи відродження 18.31.09.17 
Образотворче мистецтво епохи класицизму 18.31.09.21 
Образотворче мистецтво епохи реалізму 18.31.09.25 
Образотворче мистецтво епохи романтизму 18.31.09.23 
Образотворче мистецтво окремих країн і народів 18.31.91 
Образотворче мистецтво першої половини XX ст. 18.31.09.29 
Образотворче мистецтво початку XX ст. 18.31.09.27 
Образотворче мистецтво середніх віків 18.31.09.15 
Окремі види циркового мистецтва 18.51.45 
Організація і управління в галузі мистецтва 18.15 
Організація і управління в галузі образотворчого мистецтва 18.31.15 
Організація і управління в галузі хореографічного мистецтва 18.49.15 
Організація науково-дослідної роботи в галузі мистецтва 18.01.21 
Охорона пам'яток образотворчого мистецтва 18.31.94 
Планування і прогнозування в галузі мистецтва 18.15.55 
Походження мистецтва 18.07.09 
Правові відносини в галузі мистецтва 18.55.59 
Пропаганда і популяризація мистецтва 18.01.39 
Психологія мистецтва 18.07.28 
Релігія і мистецтво 21.41.65 
Синтез мистецтв в архітектурі 67.07.33 
Система мистецтв. Види і жанри в мистецтві 18.07.45 
Соціологія літератури і мистецтва 04.51.57 
Соціологія мистецтва 18.07.27 
Сприйняття мистецтва 18.07.73 
Статистика в галузі мистецтва 18.01.73 
Статистика мистецтва 83.33.53 
Стилі і напрями образотворчого мистецтва 18.31.07.13 
Стилі та течії в мистецтві 18.07.41 
Сучасні технології мистецтва 18.15.65.11 
Теми, сюжети, мотиви, образи в мистецтві 18.07.43 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
Теорія воєнного мистецтва 78.19.03 
Теорія естрадного мистецтва 18.55.07 
Теорія і методологія мистецтва і проблеми мистецтвознавства 18.07 
Теорія і методологія образотворчого мистецтва 18.31.07 
Теорія оперативного мистецтва 78.19.03.05 
Теорія хореографічного мистецтва 18.49.07 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
Художній твір. Зміст і форма в мистецтві 18.07.49 
МИСТЕЦТВОЗНАВСТВО 
Загальні питання мистецтва та мистецтвознавства 18.01 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Мистецтво. Мистецтвознавство 18 
Мистецтвознавство 17.01.15.17 
Теорія і методологія мистецтва і проблеми мистецтвознавства 18.07 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
МИТНИЙ 
Види митних сплат 72.15.41.11 
Митна політика і митні тарифи 72.15.41 
Митний контроль та митне оформлення 72.15.41.25 
Митні договори 72.15.41.07 
Митні документи 72.15.41.21 
Митні збори 72.15.41.23 
Митні режими 72.15.41.17 
Основи митного регулювання 06.35.23.19 
МИТТЯ 
Машини і пристрої для очищення і миття плодів 55.63.41.29 
Машини і устаткування для миття буряків 55.63.35.31 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Устаткування для миття голови 55.55.51.29 
МИШ'ЯКОВИЙ 
Розроблення родовищ миш'якових руд 52.31.57 
МИШ'ЯКОРГАНІЧНИЙ 
Фосфор- і миш'якорганічні сполуки 31.21.29.13 
МІГРАЦІЯ 
Внутрішня і міжнародна міграція робочої сили 06.77.65 
Міграції населення 05.11.27 
Міграція населення 11.25.59.05 
Міграція наукових кадрів 12.79.51 
Охорона видів диких тварин, що мігрують 87.27.17 
МІДНИЙ 
Розроблення родовищ мідних руд 52.31.29 
МІДНО-МОЛІБДЕНОВИЙ 
Розроблення родовищ мідно-молібденових руд 52.31.31 
МІДНО-НІКЕЛЕВИЙ 
Розроблення родовищ мідно-нікелевих руд 52.31.35 
МІДНО-ЦИНКОВИЙ 
Розроблення родовищ мідно-цинкових руд 52.31.33 
МІДЬ 
Виробництво міді 53.37.91.21 
Комплексні сполуки срібла і міді 31.17.29.09 
Мідь та її сплави 81.31.09.21 
Сплави на основі хрому, кобальту, нікелю і міді 55.09.33.17 
МІЖГАЛУЗЕВИЙ 
(Внутрішньогалузеві і міжгалузеві зв'язки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.05 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
МІЖДЕРЖАВНИЙ 
Міждержавна стандартизація 64.01.37.07 
МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
МІЖЗОРЯНИЙ 
Загальні проблеми дослідження туманностей і міжзоряного середовища 41.25.02 
Міжзоряне середовище 41.25.29 
Міжзоряні польоти 89.35.45 
Туманності. Міжзоряне середовище 41.25 
МІЖКЛІТИННИЙ 
Міжклітинні і міжмембранні взаємодії 34.17.29 
МІЖМЕМБРАННИЙ 
Міжклітинні і міжмембранні взаємодії 34.17.29 
МІЖМІСЬКИЙ 
Міські і міжміські транспортні мережі та автостоянки 67.25.27 
МІЖМОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Міжмолекулярні сили 29.29.25 
МІЖНАРОДНИЙ 
Боротьба з міжнародним тероризмом 26.11.03 
Види міжнародних угод 72.27.05 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Виконання міжнародних угод купівлі-продажу 72.27.13 
Війна і міжнародне право 10.87.69 
Внутрішня і міжнародна міграція робочої сили 06.77.65 
Водно-болотяні угіддя міжнародного значення 87.27.23 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Держава як суб'єкт міжнародних відносин 11.25.42 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні та міжнародні системи та служби із сертифікації 84.05.80 
Державні, національні та міжнародні організації щодо якості 81.81.03 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Джерела міжнародного права 10.87.08 
Діяльність міжнародних економічних організацій і об'єднань 06.51.57 
Діяльність міжнародних наукових центрів і організацій 12.81.21 
Загальні проблеми міжнародного співробітництва 87.05.02 
Засоби вирішення міжнародних конфліктів 11.25.33 
Зовнішньоторговельні міжнародні агентства 72.29.05 
Ідеологічна боротьба на міжнародній арені 11.25.25 
Історія міжнародних відносин 11.25.09 
Історія міжнародного права 10.87.09 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
Міжнародна безпека 87.33.35.07 
Міжнародна діяльність у галуіз стандартизації 55.01.37.17 
Міжнародна організація торгівлі 72.29.17 
Міжнародна патентно-ліцензійна торгівля 72.13.49 
Міжнародна система охорони промислової власності 85.01.17.11 
Міжнародна співпраця 84.08.14.17 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародна стандартизація 87.01.37.05 
Міжнародна статистика 83.35 
Міжнародна торгівля 06.51.65 
Міжнародна торгівля ліцензіями 85.33.05.15 
Міжнародна торговельно-промислова палата 72.29.11 
Міжнародне авторське право в галузі мистецтва 18.17.59 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Міжнародне кримінальне право 10.87.07.11 
Міжнародне право 10.87 
Міжнародне право в галузі культури 13.17.59 
Міжнародне право в практиці окремих держав 10.87.91 
Міжнародне приватне право 10.89 
Міжнародне приватне право в практиці окремих країн 10.89.91 
Міжнародне співробітництво 27.01.17; 28.01.17; 29.01.17; 30.01.17; 31.01.17; 39.01.17; 43.01.17; 45.01.17; 47.01.17; 49.01.17; 50.01.17; 52.01.17; 53.01.17; 55.01.17; 59.01.17; 61.01.17; 62.01.17; 64.01.17; 65.01.17; 66.01.17; 67.01.17; 68.01.17; 69.01.17; 70.01.17; 71.01.17; 73.01.17; 76.01.17; 77.01.17; 82.01.17; 83.01.17; 87.05; 89.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліографії 13.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 13.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Міжнародне співробітництво в галузі геофізики 37.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі демографії 05.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі естради 18.55.17 
Міжнародне співробітництво в галузі інформації 12.81.65 
Міжнародне співробітництво в галузі історичних наук 03.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культури 13.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Міжнародне співробітництво в галузі літературознавства 17.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мистецтва 18.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мовознавства 16.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музейної справи 13.51.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музики 18.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі образотворчого мистецтва 18.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі права 10.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі психології 15.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі соціології 04.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі суспільних наук 00.17 
Міжнародне співробітництво в галузі театру 18.45.17 
Міжнародне співробітництво в галузі філософії 02.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі хореографічного мистецтва 18.49.17 
Міжнародне співробітництво в галузі цирку 18.51.17 
Міжнародне співробітництво в метрології 90.01.17 
Міжнародне співробітництво в науці 12.81 
Міжнародне співробітництво у сфері економічних наук 06.01.17 
Міжнародне співробітництво держав із спеціальних питань 11.25.67 
Міжнародне співробітництво з геодезії і картографії 36.01.17 
Міжнародне співробітництво з питань вивчення культури 13.17.21 
Міжнародне співробітництво окремих наукових установ 12.81.63 
Міжнародне співробітництво політологів 11.01.17 
Міжнародне співробітництво у спеціальних питаннях 10.87.51 
Міжнародне співробітництво у сфері біології 34.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій 38.01.17; 41.01.17; 44.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у суднобудуванні 55.45.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо інформатиції 20.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Міжнародне співробітництво. Закордонні ядерні центри 58.01.17 
Міжнародний арбітраж. Міжнародне судочинство 10.87.07.13 
Міжнародний договір 10.87.41 
Міжнародний комерційний арбітраж 72.27.31 
Міжнародний контракт купівлі-продажу 72.27.09 
Міжнародний рух капіталів 06.51.67 
Міжнародний тероризм 11.25.41 
Міжнародний цивільний процес 10.89.59 
Міжнародні банки 72.75.21.03 
Міжнародні військові відносини 78.17.29 
Міжнародні військові навчання 78.27.01.07 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Міжнародні економічні відносини. Міжнародні організації 06.51.51 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні і туристичні автобуси 55.43.37.33 
Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності 85.29.07.25 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Міжнародні конгреси, конференції, наради 10.87.45 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
Міжнародні наукові програми і проекти 12.81.31 
Міжнародні науково-технічні зв'язки 06.51.71 
Міжнародні організації (урядові) 11.25.47 
Міжнародні організації і установи. Міжнародний екологічний рух 87.05.33 
Міжнародні організації і установи. Міжнароднийі екологічний рух 87.05.33 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Міжнародні організації, угоди і заходи із стандартизації 84.13.17 
Міжнародні організації. Право міжнародних організацій (ООН тощо) 10.87.47 
Міжнародні премії в галузі мистецтва 18.17.67 
Міжнародні програми і угоди 87.05.31 
Міжнародні статистичні зіставлення 83.35.29 
Міжнародні товариства, об'єднання в галузі мистецтва 18.17.57 
Міжнародні товарні біржі 72.25.35 
Міжнародні торговельні угоди 72.27 
Міжнародні торгові організації 72.29 
Міжнародні фінанси 06.51.87 
Міжнародні художні виставки, конкурси, фестивалі 18.17.65 
Наднаціональні та міжнародні органи інформації 20.15.06 
Населення в міжнародних відносинах 11.25.59 
Населення в міжнародному праві. Права людини 10.87.27 
Наукове співробітництво в рамках міжнародних об'єднань 12.81.57 
Нації та національно-визвольні рухи як суб'єкти міжнародних відносин 11.25.45 
Неурядові міжнародні організації 11.25.57 
Об'єкти міжнародного права 10.87.23 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Питання забезпечення миру в міжнародному праві 10.87.67 
Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку 11.25.19.07 
Представництво в міжнародному приватному праві 10.89.24 
Принципи міжнародного права 10.87.15 
Регіональні міжнародні змагання (першість континентів, міжнародні змагання) 77.31.15 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 06.51 
Соціологія міжнародних відносин, війни і миру 04.51.41 
Статистика зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародної торгівлі 83.35.31 
Статистичні матеріали міжнародних організацій 83.35.23 
Суб'єкти міжнародного права 10.87.21 
Суб'єкти міжнародного приватного права 10.89.21 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія міжнародних відносин 11.25.07 
Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія 11.25 
Теорія міжнародного права 10.87.07 
Територія в міжнародному праві 10.87.29 
Уніфікація правил міжнародної торгівлі 72.27.27 
Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві 10.89.23 
Фактори і закономірності розвитку міжнародних відносин 11.25.15 
Юридичні особи і предмети міжнародного права 10.87.07.03 
МІЖНАРОДНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
Міжнародно-політичні аспекти вирішення глобальних проблем 26.11.19 
МІЖОСОБИСТІСНИЙ 
Психологія міжособистісних стосунків 15.41.43 
МІЖПЛАНЕТНИЙ 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Метеори. Зодіакальне світло. Міжпланетне середовище 41.19.33 
Міжпланетне середовище 41.03.23 
Міжпланетні перельоти 55.49.05.41 
Рух міжпланетних космічних апаратів 89.21.37 
МІЖРЯДНИЙ 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
МІЖФАЗОВИЙ 
Міжфазовий натяг металургійних систем 53.03.05.17 
МІЗДРОВИЙ 
Міздровий клей. Клей для шкіри 61.61.39.05 
МІКОПЛАЗМОЗ 
Мікоплазмоз 76.29.50.39 
МІКРО-ЕОМ 
Міні-ЕОМ, мікро-ЕОМ і ОК 50.33.35 
МІКРОБІОЛОГІЧИЙ 
Біотехнологічне одержання мікробіологічних добрив 62.13.53 
Мікробіологічні дослідження під час космічних польотів 89.27.36 
МІКРОБІОЛОГІЯ 
Ветеринарна мікробіологія 34.27.50; 68.41.35 
Водна мікробіологія 34.27.24 
Ґрунтова мікробіологія 34.27.25 
Космічна мікробіологія 34.27.31; 34.51.17 
Медична мікробіологія 76.03.43 
Методи і апаратура в мікробіології 34.27.05 
Мікробіологія 34.27 
Популяційна мікробіологія 34.27.02 
Радіаційна мікробіологія 34.27.26 
Санітарна мікробіологія 34.27.49 
Сільськогосподарська мікробіологія 68.03.07 
Технічна мікробіологія 34.27.39 
МІКРОВІДБИТОК 
Мікровідбитки 60.29.29.43 
МІКРОГРАВІТАЦІЯ 
Фізико-хімічні процеси в умовах мікрогравітації 89.53.35 
МІКРОГРАФІЯ 
Мікрографія в бібліотеках 13.31.11.23 
МІКРОДОБРИВО 
Мікродобрива 61.33.37 
Мікродобрива з додаванням мікроелементів 61.33.37.07 
Прості мікродобрива 61.33.37.05 
МІКРОЕКОНОМІКА 
Мікроекономіка 06.04.15 
МІКРОЕЛЕКТРОНІКА 
Прилади функціональної мікроелектроніки 47.33.37 
Проектування і конструювання напівпровідникових приладів і приладів мікроелектроніки 47.14.07 
Теоретичні основи напівпровідникових приладів, мікроелектроніки 47.03.05 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
МІКРОЕЛЕКТРОННИЙ 
ГВС виготовлення деталей мікроелектронної апаратури (МЕА) 81.19.51.05 
МІКРОЕЛЕМЕНТ 
Мікродобрива з додаванням мікроелементів 61.33.37.07 
МІКРОКАРТА 
Мікрокопії на непрозорій основі (папір, картон). Мікрокарти 60.31.23.05 
МІКРОКЛІМАТ 
Прилади мікроклімату 55.67.39 
Системи мікроклімату на суднах 55.45.33.41 
МІКРОКЛІМАТОЛОГІЯ 
Мезокліматологія. Мікрокліматологія 37.23.25 
МІКРОКОПІЮВАННЯ 
Мікрокопіювання документації 60.31.23.11 
МІКРОКОПІЯ 
Мікрокопії на непрозорій основі (папір, картон). Мікрокарти 60.31.23.05 
Мікрокопії на прозорій основі (скло, плівка). Мікрофільм 60.31.23.07 
МІКРООРГАНІЗМ 
Біохімія мікроорганізмів 31.27.19 
Генетика і селекція мікроорганізмів 34.27.21 
Екологія мікроорганізмів 34.27.23 
Експресія генів у клітинах мікроорганізмів 62.37.99.09 
Епідеміологія мікроорганізмів 34.27.59 
Мікроорганізми - продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09.39 
Морфологія і фізіологія мікроорганізмів 34.27.17 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Радіобіологія мікроорганізмів 34.49.21.05 
Ріст і культивування мікроорганізмів 34.27.19 
Систематика і номенклатура мікроорганізмів 34.27.15 
МІКРОПРОЦЕСОР 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Мікропроцесори 50.09.33 
МІКРОРОЗМНОЖЕННЯ 
Клональне мікророзмноження рослин 62.33.29.11 
МІКРОСКОП 
Мікроскопи 76.13.23.05 
МІКРОСКОПІЧНИЙ 
Мікроскопічне дослідження 29.03.47 
Мікроскопічні методи 76.35.33.17 
Мікроскопічні методи діагностики 76.29.11.15 
МІКРОСКОПІЯ 
Електронна та іонна мікроскопія 29.35.43 
Електронографія і електронна мікроскопія мінералів 38.41.23 
МІКРОСХЕМА 
Інтегральні мікросхеми 47.33.31 
МІКРОФІЛЬМ 
Мікрокопії на прозорій основі (скло, плівка). Мікрофільм 60.31.23.07 
Пристрої введення інформації з мікрофільму і виведення на мікрофільм 50.10.37 
МІКРОФІЛЬМУВАЛЬНИЙ 
Копіювально-розмножувальні, мікрофільмувальні та читацько-копіювальні процеси і устаткування 60.31.15 
МІКРОФІЛЬМУВАННЯ 
Засоби мікрофільмування інформаційних матеріалів 20.53.29 
Мікрофотокопіювання (мікрофільмування). Техніка та обладнання 60.31.23 
МІКРОФОТОКОПІЮВАННЯ 
Мікрофотокопіювання (мікрофільмування). Техніка та обладнання 60.31.23 
МІКРОХІРУРГІЯ 
Мікрохірургія 76.29.42.07 
МІЛІМЕТРОВИЙ 
Міліметрові та субміліметрові хвилі 29.35.33 
МІНЕРАЛ 
Абсолютний вік порід і мінералів 38.33.27 
Вкраплення в мінералах 38.35.19 
Електронографія і електронна мікроскопія мінералів 38.41.23 
Інші природні мінерали. Природні оксиди 61.61.49.19 
Кристалографія мінералів 38.35.17 
Магнітний і квадрупольний резонанс мінералів 38.41.17 
Мінерали 38.35.21 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
Підготування мінералів і гірських порід для дослідження 38.41.15 
Породоутворні мінерали 38.37.17 
Ренгеноструктурний аналіз мінералів 38.41.21 
Синтез і перетворення мінералів і гірських порід 38.39.17 
Фізика мінералів 38.35.15 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
МІНЕРАЛОГІЯ 
Експериментальна і технічна мінералогія і петрографія 38.39 
Мінералогія 38.35 
Мінералогія ґрунтів 68.05.39 
Петрографія і мінералогія штучного каменю 38.39.19 
Регіональна мінералогія 38.35.91 
МІНЕРАЛОГО-ПЕТРОГРАФІЧНИЙ 
Методи лабораторних мінералого-петрографічних і геохімічних досліджень 38.41 
МІНЕРАЛОУТВОРЮВАЛЬНИЙ 
Фізико-хімічні дослідження в мінералоутворювальних системах 38.39.15 
МІНЕРАЛЬНИЙ 
Біохімія мінеральних речовин 31.27.41 
Виробництво мінеральних в'яжучих для будівництва 67.15.33 
Гірничохімічна сировина. Збагачення мінеральної сировини 61.29 
Інші елементи, оксиди, мінеральні кислоти, основи, солі 61.31.51 
Машини для основного внесення мінеральних добрив 55.57.33.29 
Мінеральна, рослинна і тваринна сировина 81.09.09 
Мінеральне живлення рослин 34.31.21 
Мінеральні в'яжучі речовини в будівництві 67.09.31 
Мінеральні води 65.51.33 
Мінеральні матеріали 81.09.09.05 
Мінеральні ресурси країн і районів 38.57.31 
Мінеральні, термальні води і розсоли 38.61.19 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
МІНЕРАЛЬНО-СИРОВИННИЙ 
Мінерально-сировинні ресурси 23.04.06 
МІНІ-ЕОМ 
Міні-ЕОМ, мікро-ЕОМ і ОК 50.33.35 
МІНІМІЗАЦІЯ 
Мінімізація негативного впливу 87.03.15.27 
МІНІСТЕРСТВО 
Міністерство оборони 78.27.02.07 
Накази Міністерства охорони здоров'я України 76.01.01.05 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Формування Міністерства внутрішніх справ (внутрішні війська) 78.27.65.11 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
МІНЛИВІСТЬ 
Мінливість 34.23.17 
МІННО-ТОРПЕДНИЙ 
Мінно-торпедне озброєння 78.25.25.19 
МІНОМЕТ 
Боєприпаси для артилерійських систем та мінометів 78.25.07.25 
Міномети 78.25.07.23 
МІНУВАННЯ 
Засоби мінування та розмінування 78.25.11.05 
МІОКАРД 
Інфаркт міокарду 76.29.30.17 
МІРА 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
МІРКУВАННЯ 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
МІСИЛЬНИЙ 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
МІСІЯ 
Торгові представництва і місії 72.75.45 
МІСТ 
Архітектурний бетон в екстер'єрі сучасного міста 67.09.97 
Гігієна і санітарна охорона міст 76.33.33.05 
Економіка міста. Урбанізація. Міський розвиток 06.61.53 
Здоров'я населення міста 76.75.29.05 
Клімат міста 37.23.27 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Машини для озеленення міст 55.55.29 
Міста із соборами 67.29.35.07 
Навчальні центри. Університетські міста 67.29.37 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
Реконструкція і відновлювання міст і населених пунктів 67.25.23 
Системи водопостачання міст. Розподільники 55.55.41.29 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
МІСТКІСТЬ 
Концентраційні та гальванічні місткості 53.03.07.15 
Кріогенні місткості 81.31.29.11 
Регулювальні і запасні місткості 70.19.21 
МІСТОБУДІВНИЙ 
Законодавче забезпечення містобудівної та архітектурної діяльності 67.01.80.05 
МІСТОБУДУВАННЯ 
Районне планування. Містобудування 67.25 
Теоретичні і наукові основи районного планування і містобудування 67.25.03 
МІСЦЕ 
Атестація робочих місць 86.21.09 
Благоустрій населених місць (пунктів). Зелене будівництво 67.25.25 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Робочі місця і технічні засоби діяльності 81.95.59.05 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, на замовлення, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
МІСЦЕВИЙ 
Загальна і місцева міцність судна 55.45.03.23 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Місцева статистика 83.37.61 
Місцеве знеболювання 76.29.44.05 
Статистика місцевого бюджету 83.37.61.07 
Статистика місцевого самоврядування 83.37.61.05 
МІСЦЕВІСТЬ 
Гасіння пожеж у сільській місцевості 81.92.17.19 
Гігієна в сільській місцевості 76.33.33.07 
Здоров'я населення в сільській місцевості 76.75.29.07 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
МІСЬКИЙ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматика і телемеханіка на міському транспорті 73.43.85 
Безпека руху міського транспорту 73.43.17 
Економіка міста. Урбанізація. Міський розвиток 06.61.53 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Електрифікація та енергетичне господарство міського транспорту 73.43.71 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Зв'язок і сигналізація на міському транспорті 73.43.86 
Корозія і захист від корозії на міському транспорті 73.43.97 
Місцеве і регіональне управління 82.13.37 
Міське господарство 06.61.53.05 
Міське населення 05.41.05 
Міський транспорт 73.43 
Міський шум 87.55.29.07 
Міські автобуси 55.43.37.29 
Міські дороги 75.31.37 
Міські і міжміські транспортні мережі та автостоянки 67.25.27 
Міські транспортні шляхи і мережі 73.43.11 
Муніципальне управління (управління міським господарством) 82.13.37.05 
Наземний міський транспорт 73.43.31 
Охорона і поліпшення міського середовища 87.03.15 
Охорона пам'ятників міського середовища XIX ст. 13.61.09.13 
Перевезення на міському транспорті 73.43.61 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
Правовий режим міських земель 10.55.45 
Приміські залізниці. Міські залізниці 73.43.11.05 
Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 06.61 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Форми міської забудови і масивів 67.25.19.05 
МІСЯЦЬ 
Визначення Місяця на маршруті 41.29.37 
Геологія Місяця і планет 38.27.23 
Дослідження Місяця 89.51.21 
Картографування Місяця і планет 36.39.25 
Місяць. Місячні затемнення 41.19.25 
Селенодезія. Планетодезія. Картографування Місяця і планет 36.39 
МІСЯЧНИЙ 
Місяць. Місячні затемнення 41.19.25 
МІТЧИК 
Мітчики, плашки та інший різьбонарізний інструмент 55.31.29.33 
МІФОЛОГІЧНИЙ 
Міфологічна школа 17.01.25.21 
МІХУР 
Хвороби жовчного міхура 76.29.34.17 
Хвороби сечовода і сечового міхура. Діурез 76.29.43.11 
МІЦНІСНИЙ 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.25 
МІЦНІСТЬ 
Загальна і місцева міцність судна 55.45.03.23 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Методи і устаткування для випробування на міцність 55.47.05.37 
Методи розрахунку на міцність 55.47.05.29 
Міцність будівельних конструкцій 30.19.53 
Міцність і надійність машинобудівних матеріалів 55.09.03.19 
Міцність і пластичність металів і сплавів 53.49.09 
Міцність і тривкість вузлів і деталей машин 55.03.03 
Міцність літальних апаратів 55.47.05 
Міцність матеріалів 30.19.57 
Міцність машинобудівельних конструкцій 30.19.51 
Міцність підземних і земляних споруд 30.19.55 
Міцність пластмас 55.09.39.17 
Міцність сталей 55.09.29.19 
Міцність чавунів 55.09.31.25 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Розрахунок на міцність парових котлів та їхніх елементів 55.36.29.33 
Теорія міцності металів і сплавів 53.49.09.05 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Триботехнічні методи забезпечення міцності машин 59.03.13.11 
Тривала міцність 53.49.09.31 
МІЧЕНИЙ 
Методи мічених атомів 58.31.35 
МІШОК 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
МЛИН 
Млини 55.33.41.31 
МНОЖИНА 
Випуклі множини. Розташування геометричних фігур. Геометричні нерівності 27.21.25 
МНОЖИННИЙ 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
МОБІЛІЗАЦІЙНИЙ 
Бойова і мобілізаційна готовність 78.19.05.05 
Державні резерви і мобілізаційні запаси 78.75.41 
МОБІЛЬНИЙ 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Мобільний зв'язок 49.39.35 
МОБІЛЬНІСТЬ 
Соціальні класи. Соціальна стратифікація і мобільність 04.41.21 
МОВА 
Австралійські мови 16.41.47 
Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21.07 
Автоматичний переклад. Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21 
Дравідські мови 16.41.51 
Знакова природа мови 16.21.05 
Індоєвропейські мови 16.41.21 
Інформаційні і формалізовані мови 16.31.31 
Інформаційно-пошукові мови 20.23.15 
Інші мови світу 16.41.99 
Кавказькі мови 16.41.29 
Китайсько-тібетські мови 16.41.53 
Класифікація мов 16.21.23 
Креольські мови. Піджин мови 16.41.65 
Культура мови і мовна норма 16.21.61 
Лінгвістичні питання викладання мов 16.31.51 
Малайсько-полінезійські мови 16.41.45 
Математичні моделі та мови проектування 50.51.15 
Мова і мислення 16.21.11 
Мова і мовлення 16.21.13 
Мова і письмо 16.21.31 
Мова і стиль фольклору 17.71.07.15 
Мова і стиль художніх творів 17.07.51 
Мови американських індійців 16.41.63 
Мови для подання знань 28.23.11 
Мови Південно-Східної Азії 16.41.57 
Мови народів Центральної і Південної Африки 16.41.41 
Мови папуа 16.41.49 
Мови програмування 50.05.09 
Мови світу 16.41 
Основні і проміжні рівні мови 16.21.17 
Палеоазіатські мови 16.41.61 
Проблеми перекладу науково-технічної мови 16.31.41.05 
Рівні мови. Мова як система 16.21.35 
Роль мови в процесі пізнання 16.21.11.03 
Семітсько-хамітські мови 16.41.39 
Системний характер мови 16.21.15.03 
Словниковий склад мови 16.21.47.11 
Соціологія мови 04.51.55 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Співвідношення мови і мовлення 16.21.13.03 
Стародавні мови Передньої і Малої Азії 16.41.35 
Стародавні мови Середземномор'я 16.41.31 
Структура мови 16.21.15 
Теорія скінченних автоматів і формальних мов 28.25 
Уралоалтайські мови 16.41.25 
Утворення і розвиток мов 16.21.25 
Фонологічна система мови 16.21.37.03 
Частини мови 16.21.39.17 
МОВЛЕННЯ 
Мова і мовлення 16.21.13 
Співвідношення мови і мовлення 16.21.13.03 
МОВНИЙ 
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 16.21.21.05 
Культура мови і мовна норма 16.21.61 
Мовна спорідненість 16.21.23.03 
Мовні засоби геометричного моделювання 81.14.10.11 
Мовні послуги і апаратура 49.34.39 
Парадигматичні, синтагматичні і єрархічні відношення між мовними одиницями 16.21.15.05 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
Пристрої мовного введення-виведення 50.10.41 
Специфіка мовного знака 16.21.05.11 
МОВОЗНАВСТВО 
Викладання мовознавства 16.01.45 
Доповнення мовознавства до інших наук 16.31.61 
Загальне мовознавство 16.21 
Загальні питання мовознавства 16.01 
Загальні проблеми прикладного мовознавства 16.31.01 
Загальнотеоретичні проблеми мовознавства 16.21.07 
Застосування математичних методів у мовознавстві 16.21.21.23 
Інформаційна діяльність у галузі мовознавства 16.01.29 
Історія мовознавства. Персоналія 16.01.09 
Літературознавство й мовознавство 17.01.03.03 
Методологія мовознавства 16.01.07.07 
Міжнародне співробітництво в галузі мовознавства 16.01.17 
Мовознавство 16 
Мовознавство та інші науки 16.01.07.05 
Мовознавство як наука 16.21.03 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Організація науково-дослідної роботи в мовознавстві 16.01.21 
Предмет і завдання мовознавства 16.01.07.03 
Прикладне мовознавство 16.31 
Сучасний стан і перспективи розвитку мовознавства 16.01.11 
Термінологія мовознавства 16.01.33 
Філософські питання, методологія і методи дослідження в мовознавстві 16.01.07 
МОДА 
Національний одяг. Прикраси. Мода 03.61.03 
МОДЕЛЬ 
Вимоги до заявки на корисну модель 85.31.31.21 
Геоелектрична модель 37.31.17.07 
Демографічні моделі 05.07.37 
Економіко-математичні методи і моделі 06.35.51 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Космологічні моделі 41.29.25 
Лиття за виплавленими моделями 55.15.23.13 
Магнітна модель 37.31.17.11 
Математичні моделі аеро- і гідромеханіки 27.35.14 
Математичні моделі акустики 27.35.16 
Математичні моделі біології 27.35.43 
Математичні моделі газової динаміки 27.35.17 
Математичні моделі геофізики і метеорології 27.35.63 
Математичні моделі гідродинаміки 27.35.21 
Математичні моделі гравітації та космології 27.35.39 
Математичні моделі електродинаміки рухомих середовищ 27.35.37 
Математичні моделі електродинаміки та оптики 27.35.33 
Математичні моделі електромагнітних хвиль у плазмі 27.35.53 
Математичні моделі електронної оптики 27.35.34 
Математичні моделі квантової фізики 27.35.57 
Математичні моделі конвекції 27.35.46 
Математичні моделі лазерної фізики 27.35.36 
Математичні моделі магнітної гідродинаміки 27.35.29 
Математичні моделі механіки частинок і систем 27.35.30 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Математичні моделі процесів, пов'язаних з одержанням рекомбінатних білків 62.37.99.21 
Математичні моделі пружності та пластичності 27.35.31 
Математичні моделі статистичної фізики і термодинаміки 27.35.49 
Математичні моделі та мови проектування 50.51.15 
Математичні моделі теорії примежового шару 27.35.23 
Математичні моделі теплопровідності та дифузії 27.35.45 
Математичні моделі фізики напівпровідників 27.35.38 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Математичні моделі фільтрації 27.35.25 
Математичні моделі хвилеводів 27.35.41 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Математичні та машинні моделі біосистем 34.55.15 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Моделі виникнення знань 28.29.67.05 
Моделі віртуальних світів (картин світу) 28.29.67.13 
Моделі внутрішньої будови Землі 37.31.17 
Моделі готування і прийняття стратегічних рішень 82.05.21.05 
Моделі дискурсу 28.23.21 
Моделі з випадковими параметрами. Методи стохастичної апроксимації 28.29.43 
Моделі замінювання устаткування 28.29.33 
Моделі зовнішньої торгівлі 72.01.02 
Моделі зовнішньоторговельної політики 72.01.03 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Моделі керування запасами 28.29.35 
Моделі когнітивної психології 28.23.23 
Моделі переносу знань 28.29.67.09 
Моделі придбання знань 28.29.67.07 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
Моделі сприйняття інформації в інтелектуальних системах 28.23.24 
Моделі та системи навчання 28.23.25 
Моделі, їхні різновиди і класифікація 28.17.05 
Об'єкти корисної моделі 85.31.31.13 
Опис винаходу (корисної моделі) 85.29.07.15 
Опис винаходу і корисної моделі 85.35.03.11 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Реферат винаходу (корисної моделі) 85.29.07.19 
Розроблення математичної моделі конкретної системи та її частин 28.29.63.15 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Сейсмологічна модель 37.31.17.05 
Сімейства і моделі гібридних ЕОМ і ОК 50.35.39 
Сімейства і моделі ЕОМ і ОК 50.33.37 
Статистична теорія. Статистичні моделі. Математична статистика в цілому 27.43.17 
Теорія економічних систем і моделей. Теорія економічного регулювання 06.35.21.03 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
Умови патентоспроможності корисної моделі 85.31.31.17 
Формальні моделі семантики 16.21.51.11 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
Формула винаходу і корисної моделі 85.35.03.13 
Формули винаходу (корисної моделі) 85.29.07.17 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
Щільнісна модель 37.31.17.09 
МОДЕЛЬНИЙ 
Модельне оснащення 55.15.21.15 
МОДЕЛЮВАЛЬНИЙ 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
МОДЕЛЮВАННЯ 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Геометричне моделювання. Методи нарисної геометрії 81.14.10 
Когнітологія. Когнітивний аналіз і моделювання 28.29.67 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Математична біологія і теоретичне моделювання біологічних процесів 34.03.23 
Математичне моделювання 53.01.77.05 
Математичне моделювання діяльності оператора 81.95.61.07 
Математичні основи геометричного моделювання 81.14.10.07 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи 37.01.77; 39.01.77; 43.01.77; 47.01.77; 59.01.77; 62.01.77; 64.01.77; 65.01.77; 66.01.77; 67.01.77; 69.01.77; 71.01.77; 73.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Методи дослідження і моделювання. Математичні та кібернетичні методи 45.01.77; 50.01.77; 53.01.77; 55.01.77; 58.01.77; 68.01.77; 70.01.77 
Методи дослідження та моделювання. Математичні та кібернетичні методи 44.01.77 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Мовні засоби геометричного моделювання 81.14.10.11 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Моделювання 55.47.07.37 
Моделювання воєнних (бойових) дій 78.19.13.13 
Моделювання гідрогеологічних процесів 38.61.05 
Моделювання і конструювання зручного дитячого взуття 64.41.14.31 
Моделювання і конструювання взуття 64.41.14 
Моделювання і конструювання шкіргалантерейних виробів 64.43.14 
Моделювання і конструювання трикотажних полотен і виробів 64.31.14 
Моделювання і конструювання хутряних виробів 64.37.14 
Моделювання і конструювання швацьких виробів 64.33.14 
Моделювання і проектування в системі освіти 14.01.82 
Моделювання клімату. Прогноз клімату 37.23.31 
Моделювання логічних структур 28.17.27 
Моделювання операцій за схемою марковських випадкових процесів 28.29.29 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
Моделювання проблем і керування розвитком ситуацій (ситуаційне керування) 28.29.67.33 
Моделювання процесів керування 28.17.31 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Моделювання фізичне і математичне 37.21.77 
Моделювання фізичних процесів 28.17.23 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Основи відбирання, управління, контролюваня, моделювання та прогнозування 77.01.43 
Основні характеристики і задачі геометричного моделювання 81.14.10.05 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Рефлексивні аспекти в когнітивному моделюванні 28.29.67.37 
Розрахунки вакуумних систем та їхнє моделювання 81.29.14 
Системи моделювання ювелірних виробів 80.33.13.15 
Теоретичні дослідження. Моделювання 55.42.03 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Теорія когнітивного аналізу і моделювання 28.29.67.31 
Теорія моделювання 28.17 
Теорія моделювання, спостереження, дослідження, розроблення 37.31.19.03 
Фізичне моделювання 28.17.15 
Фізіологія людини і тварин. Моделювання розумових процесів 34.39 
МОДЕМ 
Модеми 50.09.55 
МОДЕРНІЗАЦІЯ 
Реконструкція і модернізація машин і промислового устаткування 81.83.21 
МОДЕРНІЗМ 
Мистецтво початку XX ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
МОДИФІКАЦІЯ 
Модифікація радіобіологічних ефектів 34.49.07 
Хімічна модифікація високомолекулярних сполук 61.59.37 
МОДИФІКОВАНИЙ 
Виробництво модифікованих крохмалів 65.39.33 
Генетично модифікована сировина 65.09.31 
Деревина модифікована 66.03.11 
Деревина, модифікована радіаційно-хімічним способом 66.03.11.17 
Деревина, модифікована термохімічним способом 66.03.11.15 
Деревина, модифікована термохімічним способом (деревина пресована) 66.03.11.11 
Деревина, модифікована хіміко-механічним способом 66.03.11.13 
Деревина, модифікована хімічним способом 66.03.11.19 
МОДУЛЬ 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
Кільця і модулі 27.17.19 
МОДУЛЯТОР 
Модулятори, демодулятори і перетворювачі частоти 47.41.35 
МОЗАЇКА 
Мозаїка й інкрустація 80.33.31.15 
Смальта для мозаїк 80.31.37.07 
МОЗАЇЧНИЙ 
Мозаїчні роботи 66.37.33 
МОЗОК 
Хвороби головного мозку 76.29.51.05 
Хвороби спинного мозку 76.29.51.07 
МОКРИЙ 
Виробництво ДВП мокрим способом 66.35.31.15 
МОЛЕКУЛА 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Взаємодія атомів і молекул із середовищем 29.29.41 
Геометрія, обертання і коливання молекул 29.29.19 
Дисоціація молекул під дією світла 31.15.16 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Електронні оболонки молекул 29.29.21 
Зіткнення атомів і молекул з частинками 29.29.31 
Процеси збільшення молекул. Полімеризація 61.51.17.05 
Процеси розщеплення великих молекул 61.51.17.07 
Теорія будови молекул і хімічного зв'язку 31.15.03 
Фізика атома і молекули 29.29 
МОЛЕКУЛЯРНИЙ 
Властивості та структура молекулярних систем 29.29.43 
Макромолекулярні асоціації та проблеми пізнання в молекулярній біології 34.15.17 
Матеріали для молекулярної електроніки 47.09.63 
Методи і апаратура в молекулярній біології 34.15.05 
Молекулярна біоенергетика 34.15.39 
Молекулярна біологія 34.15 
Молекулярна біологія вірусів 34.15.31 
Молекулярна біологія гена 34.15.25 
Молекулярна біологія зсідання крові 34.15.47 
Молекулярна біологія клітинної поверхні 34.15.37 
Молекулярна біологія розвитку і старіння 34.15.49 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Молекулярна біофізика 34.17.15 
Молекулярна генетика 34.15.23 
Молекулярна еволюція 34.15.29 
Молекулярна ендокринологія 34.15.41 
Молекулярна і клітинна радіобіологія 34.49.19 
Молекулярна імунологія 34.15.33 
Молекулярна мембранологія 34.15.35 
Молекулярна нейробіологія 34.15.43 
Молекулярна онкологія 34.15.51 
Молекулярна оптика 29.31.19 
Молекулярна патологія 34.15.65 
Молекулярна фармакологія і токсикологія 34.15.63 
Молекулярні критерії адаптації 34.15.61 
Молекулярні критерії біосистематики 34.15.59 
Проектування і конструювання приладів молекулярної електроніки 47.14.15 
Розріджений газ і молекулярна газова динаміка 30.51.15 
Теоретичні основи молекулярної електроніки 47.03.13 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
МОЛЕКУЛЯРНО-КІНЕТИЧНИЙ 
Застосування молекулярно-кінетичної теорії до бімолекулярних реакцій 31.15.05 
Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем 31.15.41 
МОЛІБДЕН 
Виробництво молібдену 53.37.91.37 
МОЛІБДЕНОВИЙ 
Розроблення родовищ молібденових і вольфрамо-молібденових руд 52.31.45 
МОЛОДІЖНИЙ 
Молодіжні організації 11.15.67 
Перебування в молодіжних будинках відпочинку, на молодіжних базахї відпочинку 71.37.08.11 
МОЛОДНЯК 
Вирощування молодняка сільськогосподарських тварин 68.39.18 
МОЛОКО 
Виробництво питного молока, питних вершків і морозива 65.63.29 
Машини і устаткування для оброблення молока 55.63.51.29 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
МОЛОЧНИЙ 
Виробництво вершкового масла і молочного жиру 65.63.37 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Захворювання молочної залози тварин. Мастити тварин 68.41.59 
Машини і устаткування для молочної промисловості 55.63.51 
Молочна промисловість 65.63 
Молочне і м'ясне скотарство 68.39.29 
Порушення функції молочних залоз 76.29.48.19 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
МОЛЮСК 
Промисел водних молюсків 69.09.19 
МОЛЮСКОЦИД 
Антифоулінги, молюскоциди 61.49.33 
МОМЕНТ 
Аеродинамічні сили і моменти 55.49.03.31 
Датчики (давачі) крутного моменту 59.71.35.07 
МОНЕТА 
Автомати для розмінювання монет 55.65.35.33 
МОНІТОРИНГ 
Моніторинг лісу 68.47.31.07 
МОНІТОРНИЙ 
Моніторне спостереження 76.29.45.11 
МОНОКРИСТАЛ 
Вирощування монокристалів 53.03.17.35 
Монокристали і сцинтилятори 61.69.37 
МОНОНУКЛЕОЗ 
Інфекційний мононуклеоз 76.29.50.41 
МОНОПОЛІЯ 
Державна монополія зовнішньої торгівлі 72.15.37 
Монополії в зовнішній торгівлі 72.29.07 
МОНОРЕЛЬСОВИЙ 
Вантажні підвісні канатні і монорельсові дороги 73.41.23 
Монорельсові і канатні підвісні дороги 55.51.41 
МОНТАЖ 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Монтаж і демонтаж машин і промислового устаткування 81.83.15 
Монтаж і ремонт спортивного устаткування 77.01.83 
Монтаж парових котлів 55.36.83 
Монтаж устаткування і комунікацій на машинобудівному заводі 55.01.83.31 
Монтаж устаткування і комунікацій на металургійних заводах 53.01.82.13 
Монтаж, експлуатація і ремонт котельного устаткування 55.36.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування 45.01.83; 47.01.83; 49.01.83; 50.01.83; 53.01.83; 55.01.83; 58.01.83; 59.01.83; 61.01.83; 64.01.83; 65.01.83; 66.01.83; 69.01.83; 70.01.83; 71.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
Монтаж, пуск і устаткування 53.01.83.05 
Монтаж, ремонт промислового устаткування 81.83 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Технологія виробництва друкованих плат. Друкований монтаж 47.13.17 
Технологія вітротурбобудування, монтаж і ремонт вітротурбін 55.37.33.41 
Технологія гідротурбобудування, монтаж і ремонт гідротурбін 55.37.31.17 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
МОНТАЖНИЙ 
Монтажні роботи в будівництві 67.13.33 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
МОНТЕ-КАРЛО 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
МОНТУВАННЯ 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
МОРАЛЬ 
Злочини проти громадських основ, моралі, сім'ї 10.77.21.11 
Культура поведінки, мораль, етикет 13.11.21.15 
Соціологія моралі 04.51.61 
Філософія моралі 02.51.45.05 
МОРАЛЬНИЙ 
Моральна статистика 83.33.67 
Моральне виховання 02.51.45 
МОРАЛЬНІСТЬ 
Моральність і релігія 21.21.25 
Наука і моральність. Етика вченого 12.21.45 
МОРАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
Морально-психологічне забезпечення 78.27.39 
МОРЕ 
Буріння свердловин на морі та в інших акваторіях 52.47.16 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Геологія дна морів і океанів 38.21.31 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Забруднення моря в результаті господарської діяльності на суші 87.15.08.23 
Лід у морі. Лід і айсберги з погляду океанографії 37.25.37 
Радіоактивність землі, моря та атмосфери 37.31.20.05 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Тектоніка дна морів і океанів 52.13.47.11 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
МОРЕКУЛЬТУРА 
Морекультура 69.25.45 
МОРЕПРОДУКТИ 
Виробництво медичної продукції з риби та морепродуктів 69.51.41 
МОРЕХІДНИЙ 
Морехідна та авіаційна астрономія 41.29.35 
МОРОЖЕНИЙ 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
МОРОЗИВО 
Виробництво питного молока, питних вершків і морозива 65.63.29 
МОРСЬКИЙ 
Геоморфологія морського дна 38.47.19 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Інші питання технічної експлуатації рибних морських портів 69.35.99 
Кримінальне право морського торговельного флоту 10.77.05.03 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Морська авіація 78.27.13.13 
Морська географія. Морські ареали, обмежені берегами 37.25.39 
Морська геодезія 36.16.23 
Морська медицина 76.35.55 
Морська піхота 78.27.13.17 
Морське право. Правові питання судноплавства 10.27.67 
Морські зовнішньоторговельні перевезення 72.23.31 
Морські і внутрішні водні шляхи 73.34.11 
Облаштування морських родовищ 52.47.21.07 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
Озброєння морської піхоти 78.25.25.13 
Освоєння морських площ 52.47.82.07 
Охорона довкілля на морських промислах 52.47.13 
Підводна топографія. Особливості морського дна 37.25.35 
Подорожі на суднах. Подорожі на човнах. Морські круїзи 71.37.07.21 
Промисел морських ссавців і рептилій 69.09.17 
Промисел морської риби 69.09.15 
Розведення риби в морській воді 69.25.51 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
Теплоходи. Морські, каботажні судна 73.34.09.13 
Техніка і технологія морського буріння 52.47.16.05 
Техніка і технологія розроблення морських родовищ 52.13.19.05 
Технічна експлуатація рибних морських портів 69.35 
Технологія морських геологорозвідувальних робіт 38.59.29 
Устатковування морських геологорозвідувальних робіт 38.59.25 
МОРФОГЕНЕЗ 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
МОРФОЛОГІЧНИЙ 
Морфологічна антропологія 34.37.15 
МОРФОЛОГІЯ 
Методи і апаратура в морфології людини і тварин 34.41.05 
Морфологія 16.21.41 
Морфологія ґрунтів 68.05.37 
Морфологія і фізіологія вірусів 34.25.17 
Морфологія і фізіологія мікроорганізмів 34.27.17 
Морфологія людини і тварин 34.41 
Морфологія природних і штучних водойм 70.03.05 
МОРФОМЕТРІЯ 
Руслові процеси. Морфометрія 37.27.25 
МОСКВА 
Рульове керування і неведучі мости автомобілів 55.43.41.35 
Цирк у Москві в ХVIII - XIX ст. 18.51.07.13 
МОТЕЛЬ 
Перебування в готелях, мотелях, ботелях 71.37.08.07 
МОТИВ 
Біблійні мотиви в мистецтві 18.07.43.21 
Теми, сюжети, мотиви, образи в мистецтві 18.07.43 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
МОТИВАЦІЯ 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Мотивація наукової діяльності 12.31.41 
Психометрія. Психологія діяльності і поведінки. Психологія мотивації 15.21.45 
МОТОБОЛ 
Мотобол 77.29.28 
МОТОВЕЛОСИПЕД 
Веломотоцикли і мотовелосипеди 55.43.39.35 
МОТОКОЛЯСКА 
Мотоколяски і моторолери 55.43.39.33 
МОТОРНИЙ 
Електровози. Моторні вагони, електропоїзди 55.41.29.29 
Моторний бензин 61.51.30.05 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
МОТОРОЛЕР 
Мотоколяски і моторолери 55.43.39.33 
МОТОЦИКЛ 
Мотоцикли 55.43.39.31 
Причепи і коляски мотоциклів 55.43.39.39 
МОТОЦИКЛЕТНИЙ 
Мотоциклетний спорт 77.29.29 
МОТУЗКА 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
МУЗЕЄЗНАВСТВО 
Вітчизняне музеєзнавство 13.51.91.11 
Музейна справа. Музеєзнавство 13.51 
МУЗЕЙ 
Археологічні та етнографічні музеї 18.71.01.17 
Видавнича діяльність музеїв 13.51.08.21 
Галереї, виставки, проекти, музеї фотографій 18.31.61.05 
Екскурсійна робота музеїв 13.51.08.23 
Експозиційна робота музеїв 13.51.08.15 
Інформаційний менеджмент у музеях 13.51.11.13 
Класифікація музеїв 13.51.07.11 
Культура. Бібліотеки. Музеї 23.04.71 
Науково-довідковий апарат сучасних музеїв 13.51.15.15 
Науково-дослідна робота музеїв 13.51.08.17 
Освітньо-виховна робота музеїв 13.51.08.19 
Створення мережі краєзнавчих музеїв 13.51.08.29 
МУЗЕЙНИЙ 
Зберігання музейних колекцій 13.51.08.11 
Зберігання музейних цінностей 13.51.08.27 
Історія музейної справи 13.51.09 
Історія музейної справи в Росії 13.51.09.13 
Історія музейної справи в Україні 13.51.09.11 
Методика музейної справи 13.51.08 
Міжнародне співробітництво в галузі музейної справи 13.51.17 
Музейна справа в окремих країнах 13.51.91 
Музейна справа. Музеєзнавство 13.51 
Наукова комплектація музейного фонду 13.51.15.11 
Облік і зберігання музейного фонду 13.51.15.13 
Організація і управління в галузі музейної справи 13.51.11.15 
Організація роботи музейних магазинів 13.51.15.07 
Сучасний стан музейної справи 13.51.11 
Теорія, методологія, соціологія музейної справи 13.51.07 
МУЗИКА 
Види і жанри музики 18.41.45 
Зображувальні засоби музики 18.41.07.17 
Електронна музика 18.41.11.15 
Естрадна популярна музика 18.55.45.13 
Зміст і форма в музиці 18.41.07.15 
Інші стилі та напрями музики 18.41.45.23 
Історія музики 18.41.09 
Історія музики країн Західної Європи 18.41.09.15 
Історія російської музики 18.41.09.13 
Історія української музики 18.41.09.11 
Класична музика 18.41.45.11 
Міжнародне співробітництво в галузі музики 18.41.17 
Музика в сучасному світі 18.41.11 
Музика другої половини XX ст. 18.41.11.11 
Музика України (після е0-х рр.) 18.41.11.13 
Музика окремих країн і народів 18.41.91 
Музика. Музикознавство 18.41 
Окремі виконання вокально-хорової музики 18.41.51.11 
Окремі виконання інструментальної музики 18.41.51.13 
Теорія музики і методологія музикознавства 18.41.07 
МУЗИКОЗНАВСТВО 
Музика. Музикознавство 18.41 
Теорія музики і методологія музикознавства 18.41.07 
МУЗИКОЗНАВЧИЙ 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
МУЗИЧНИЙ 
Виробництво музичних інструментів 80.29 
Духові музичні інструменти 80.29.37 
Загальна технологія виробництва музичних інструментів 80.29.13 
Клавішні музичні інструменти 80.29.29 
Музична акустика 29.37.43 
Музична інформація 18.41.01.15 
Музична психологія 18.41.01.13 
Музичне виконавство 18.41.51 
Музичне виховання 18.41.01.19 
Музичні сувеніри 80.29.45 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Національні музичні інструменти 80.29.43 
Організація і управління в галузі музичної культури 18.41.15 
Питання музичної освіти 18.41.01.17 
Російська народна музична творчість 18.41.85.13 
Смичкові музичні інструменти 80.29.35 
Театр музичної комедії (оперети) 18.45.45.15 
Українська народна музична творчість 18.41.85.11 
Художній образ у музичному творі 18.41.07.11 
Щипкові музичні інструменти 80.29.33 
Язичкові музичні інструменти 80.29.31 
МУКОМЕЛЬНО-КРУП'ЯНИЙ 
Елеваторна і мукомельно-круп'яна промисловість 65.29 
МУЛІВНИЦТВО 
Ослівництво і мулівництво 68.39.53 
МУЛЬТИПАРТІЙНИЙ 
Мультипартійна система 11.15.54 
МУЛЬТИПЛЕКСНИЙ 
Мультиплексні та селекторні канали 50.09.51 
МУЛЬТФІЛЬМ 
Мультфільми 18.67.45.11 
МУНДШТУК 
Машини і устаткування для виробництва фільтрувальних мундштуків 55.63.45.33 
МУНІЦИПАЛЬНИЙ 
Муніципальне управління (управління міським господарством) 82.13.37.05 
Муніципальні відходи 87.53.13.07 
МУРУВАННЯ 
Мурування печей 53.07.05.19 
Устаткування для цегляного мурування 55.53.37.35 
МУСУЛЬМАНСТВО 
Іслам (мусульманство, магометанство) 21.15.47 
МУТАГЕН 
Мутагенез. Мутагени 34.23.19 
МУТАГЕНЕЗ 
Мутагенез у селекції зернових культур 34.23.19.07 
Мутагенез. Мутагени 34.23.19 
МУТАЦІЯ 
Хромосомні мутації в людини 34.23.51 
МУФТА 
Валопровід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
Муфти 55.03.35 
Муфти зчіпні, керовані 55.03.35.17 
Муфти зчіпні, самодіючі 55.03.35.19 
Муфти ковзання 55.03.35.21 
Нерозчіпні муфти 55.03.35.15 
НАБЛИЖЕНИЙ 
Наближені методи функціонального аналізу 27.39.29 
НАБЛИЖЕННЯ 
Теорія наближень 27.25.19 
НАБРЯК 
Набряки 76.29.30.49 
НАВ'ЯЗЛИВИЙ 
Нав'язливі стани 76.29.52.25 
НАВАНТАЖЕННЯ 
Навантаження породи і корисних копалин 52.13.27.05 
Обладнанння для навантаження і розвантаження транспорту 81.89.15.11 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
Теплові навантаження кріопомп 81.29.19.11 
НАВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Навантажувальні і транспортні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41 
НАВАНТАЖУВАЛЬНО-ПОСТАЧАЛЬНИЙ 
Навантажувально-постачальні машини 55.53.29.49 
НАВАНТАЖУВАЧ 
Навантажувачі ковшові 55.53.29.39 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
НАВАРЮВАННЯ 
Наплавлення. Наварювання. Зміцнення поверхні 81.35.27.05 
НАВЕДЕННЯ 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Системи наведення ракет і реактивних снарядів 78.25.07.15 
Технічні засоби пунктів керування та наведення 78.25.13.47 
НАВИВАННЯ 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Навивання пружин 55.16.22.17 
НАВІГАЦІЙНИЙ 
Радіотехнічні навігаційні системи і пристрої 47.49.31 
НАВІГАЦІЯ 
Біонічно важливі системи орієнтації, локації та навігації 34.53.21 
Використання космічних систем для зв'язку і навігації 89.29 
Військова навігація 78.21.41 
Глобальні супутникові системи навігації 89.23.15 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Навігація підходу 41.29.41 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Радіотехнічні системи зондування, локації та навігації 47.49 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Супутникові системи навігації 89.29.65 
НАВКОЛИШНІЙ 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
НАВКОЛОЗЕМНИЙ 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
НАВКОЛОЗІРКОВИЙ 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
НАВКОЛОСОНЯЧНИЙ 
Навколосонячний космічний простір і динамічні процеси 41.21.25 
НАВЧАЛЬНИЙ 
Адаптивні та навчальні системи 28.19.23 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Викладання механіки. Навчальна література 30.01.45 
Виховання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.05 
Довідкова література. Навчальна література 31.01.33; 84.01.33 
Довідкова та навчальна література 84.05.33 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Мережа навчальних закладів 14.15.21 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Навчальна і довідкова література. Нові видання 55.36.01.97 
Навчальні комп'ютерні системи 14.01.85.03 
Навчальні стенди, установки, тренажери тощо 14.85.51.05 
Навчальні центри 78.01.45.05 
Навчальні центри. Університетські міста 67.29.37 
Окремі види технічних засобів і навчальне устаткування 14.85.51 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Санітарна освіта в навчальних закладах 76.35.37.13 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Статистика вищого навчального закдаду 83.37.63.05 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Термінологія інформатики. Довідкова література. Навчальна література 20.01.33 
Термінологія в метрології. Довідкова література. Навчальна література 90.01.33 
Термінологія наукознавства. Довідкова література. Навчальна література 12.01.33 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література з металознавства 53.49.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література 15.01.33; 27.01.33; 28.01.33; 29.01.33; 34.01.33; 37.01.33; 38.01.33; 39.01.33; 41.01.33; 43.01.33; 44.01.33; 45.01.33; 47.01.33; 49.01.33; 50.01.33; 52.01.33; 53.01.33; 55.01.33; 58.01.33; 59.01.33; 61.01.33; 62.01.33; 64.01.33; 65.01.33; 66.01.33; 67.01.33; 68.01.33; 69.01.33; 70.01.33; 72.01.33; 73.01.33; 76.01.33; 77.01.33; 78.01.33; 89.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література Наукова література 71.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література щодо розглянутої території 23.01.33 
Термінологія. Довідники, словники і навчальна література 55.41.01.33 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література 55.47.01.97 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування 14.85 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Типи вищих професійних навчальних закладів 14.35.21 
Типи професійно-технічних навчальних закладів 14.31.21 
Типи середніх професійних навчальних закладів 14.33.21 
Тренажери. Навчальна зброя 78.25.47 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНИЙ 
Навчально-лабораторне устаткування (прилади, пристрої, макети) 14.85.51.03 
НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНИЙ 
Навчально-тренувальні засоби підготування бойової обслуги 78.25.17.27 
НАВЧАННЯ 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Викладання окремих дисциплін, навчання, підвищення кваліфікації 69.01.45 
Викладання педагогіки, навчання, підвищення кваліфікації 14.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації 43.01.45; 44.01.45; 47.01.45; 49.01.45; 50.01.45; 53.01.45; 70.01.45; 89.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в метрології 90.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня 84.08.14.45 
Військові навчання воєнних блоків 78.27.01.11 
Військові навчання Збройних Сил України 78.27.01.05 
Військові навчання коаліційних збройних сил 78.27.01.15 
Військові навчання окремих країн 78.27.01.13 
Дистанційне навчання 14.01.87.23 
Експертні системи навчання 14.01.87.21 
Загальна методика навчання 14.07.09 
Загальна теорія освіти і навчання (дидактика) 14.07.07 
Загальне обов'язкове навчання 14.15.27 
Інновації технологічного навчання в культурно-просвітній роботі 13.21.11.13 
Інтерактивна інформаційна технологія навчання 14.01.87.25 
Інформаційні технології навчання 14.01.87 
Кадри. Навчання кадрів 80.33.01.79 
Методика навчання дорослих 14.37.09 
Методика навчання і виховання в дошкільних закладах 14.23.09 
Методика сімейного навчання і виховання 14.39.09 
Міжнародні військові навчання 78.27.01.07 
Моделі та системи навчання 28.23.25 
Навчання і дресирування сільськогосподарських тварин 68.39.21 
Навчання для отримання спеціальності 81.79.11.07 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Організація і методика проведення військових навчань 78.27.01.03 
Організація професійно-технічного навчання 81.79.11.05 
Освіта і навчання в професійній школі 14.31.07 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Освіта і навчання в сім'ї 14.39.07 
Освіта і навчання у вищій професійній школі 14.35.07 
Пільги для тих, хто поєднує роботу з навчанням 10.63.55 
Програмоване навчання 28.29.59 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Теорія військового навчання і виховання 78.19.07 
Теорія дошкільної освіти і навчання 14.23.07 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування 14.85 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Технічні засоби, застосовувані в процесі навчання кадрів 55.01.79.35 
Технічні засоби, які застосовуються в процесі навчання кадрів 59.01.79.27 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
НАГЛЯД 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
Державний нагляд за охороною праці 86.19.17 
Мисливський нагляд і боротьба з браконьєрством 68.45.45 
Нагляд і контроль за дотриманням законодавства 10.63.65 
Санітарний нагляд за лікарськими речовинами 76.75.29.11 
Санітарний нагляд за побутовими товарами 76.75.29.13 
Санітарний нагляд за різними масовими заходами 76.75.29.15 
Санітарно-харчовий нагляд 76.75.29.09 
НАГНІТАННЯ 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
НАГОРОДА 
Спортивні знаки і нагороди 77.03.21 
НАГРІВАЛЬНИЙ 
Електричні нагрівальні та термічні печі 53.07.07.17 
Нагрівальне устаткування 55.16.25.29 
Нагрівальні прилади 31.05.27.05 
Нагрівальні та термічні печі 53.07.05.17 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
НАГРІВАННЯ 
Агрегати позапічного нагрівання 53.07.07.19 
Електропечі та установки діелектричного і надвисокочастотного нагрівання 45.43.37 
Електропечі та установки електроннопроменевого нагрівання 45.43.39 
Електропечі та установки індукційного нагрівання 45.43.35 
Електропечі та установки інфрачервоного нагрівання 45.43.43 
Електропечі та установки лазерного нагрівання 45.43.45 
Електропечі та установки нагрівання опором 45.43.31 
Електропечі та установки плазмового нагрівання 45.43.41 
Зварювання нагрітим інструментом способом прямого нагрівання 81.35.35.05 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Нагрівання 55.16.25 
Теорія і дослідження процесів нагрівання 55.16.25.03 
Технологія процесів нагрівання 55.16.25.13 
НАГРІТИЙ 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Зварювання нагрітим інструментом способом прямого нагрівання 81.35.35.05 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
НАГРОМАДЖЕННЯ 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
Нагромадження і заощадження. Капіталовкладення 06.58.45 
НАДАННЯ 
Види надання допомоги 76.75.31.11 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Надання вогнестійкості деревині і матеріалам з деревини 66.29.19.05 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
НАДВИСОКИЙ 
Електровакуумні прилади надвисоких частот 47.29.37 
Електродинаміка надвисоких частот. Радіовимірювання на надвисоких частотах 29.35.23 
НАДВИСОКОЧАСТОТНИЙ 
Електропечі та установки діелектричного і надвисокочастотного нагрівання 45.43.37 
НАДВОДНИЙ 
Надводні кораблі і катери 78.25.25.07 
Надводні сили 78.27.13.05 
НАДДУВАННЯ 
Форсування ДВЗ. Наддування 55.42.27.49 
НАДЗВИЧАЙНИЙ 
Надзвичайні ситуації в бібліотеках 13.31.15.21 
Обмеження і припинення конституційних прав. Надзвичайні заходи 10.15.15.13 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
НАДЗВУКОВИЙ 
Обтікання тіл за надзвукових і гіперзвукових швидкостей 55.49.03.29 
ППРД із горінням у надзвуковому потоці 55.42.47.47 
НАДІЙНІСТЬ 
Довговічність і надійність гірничого устаткування 52.01.83.07 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Методи оцінки надійності 28.27.27 
Міцність і надійність машинобудівних матеріалів 55.09.03.19 
Надійність авіаційних двигунів 55.42.47.57 
Надійність автомобілів 55.43.03.25 
Надійність ергативних систем 28.27.23 
Надійність і довговічність машин 55.03.05 
Надійність мереж зв'язку і захист інформації 49.33.35 
Надійність радіоелектронної апаратури та її елементів 47.13.23 
Надійність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.45 
Надійність. Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність 81.81.07 
Оптимізація надійності 28.27.15 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Теорія надійності 28.27 
Теорія надійності та довговічності приладів 59.03.13 
НАДМОГИЛЬНИЙ 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
НАДНАЦІОНАЛЬНИЙ 
Наднаціональні та міжнародні органи інформації 20.15.06 
НАДНИРКОВИЙ 
Хвороби надниркової залози 76.29.37.15 
НАДПЛИТНИЙ 
Надплитні фільтри побутові 55.67.31.37 
НАДПРОВІДНИЙ 
Надпровідні запам'ятовувальні пристрої 50.11.39 
Надпровідні лінії передачі 47.39.29 
Надпровідні магнітні системи 47.39.37 
Надпровідні матеріали 47.09.39 
Надпровідні резонатори 47.39.31 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
НАДПРОВІДНИКИ 
Надпровідники 29.19.29 
НАДПРОВІДНИКОВИЙ 
Надпровідникові матеріали 45.09.33 
НАДПРОВІДНІСТЬ 
Надпровідність 53.49.07.25 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Теоретичні основи кріоелектроніки і надпровідності 47.03.08 
НАДРА 
Державне управління з користування надрами 10.61.51 
Комплексне освоєння надр. Ресурсозаощадження 52.01.81.05 
Комплексні та регіональні проблеми охорони надр 87.23.91 
Охорона надр 87.23 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Право власності на надра 10.61.21 
Право користування надрами 10.61.41 
Фізика надр Землі 37.31.15 
НАДСІРЧАНОКИСЛИЙ 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
НАДСКУПЧЕННЯ 
Групи і скупчення галактик. Надскупчення галактик. Метагалактика 41.27.35 
НАДХОДЖЕННЯ 
Надходження товарів 81.89.13.05 
НАЖДАК 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
НАЖДАЧНИЙ 
Папір та тканини, покриті абразивним матеріалом. Наждачний папір 61.71.37.19 
НАЗЕМНИЙ 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Зоологія наземних хребетних 34.33.27 
Методи наземних випробувань і випробувальне устаткування 55.47.81.29 
Наземна фотограмметрична зйомка 36.29.23 
Наземний міський транспорт 73.43.31 
Наземні випробування 55.49.81.29 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Наземні локомоції 34.53.25 
Наземні перевезення 72.23.37 
Наземні системи оброблення даних 55.49.45.33 
Наземні станції космічного зв'язку 89.29.45 
Наземні ядерні вибухи 58.37.33 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Транспорт на наземних гірничих виробках 73.49.41.07 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Центри наземного транспорту. Залізничні вузли 67.29.63.05 
НАЙЛОН 
Волокнисті матеріали з поліаміду. Найлон 61.67.31.11 
НАЙМАННЯ 
Призначення нових штатів. Наймання 81.79.03.15 
НАКАЗ 
Накази Міністерства охорони здоров'я України 76.01.01.05 
НАКАТ 
Контрейлерні перевезення, перевезення накатом 73.47.43 
НАКАТУВАННЯ 
Накатування 55.21.21.13 
Накатування різьблення, шліців і зубів 55.16.18 
Теорія і дослідження процесів накатування 55.16.18.03 
Технологія накатування 55.16.18.13 
Устаткування для накатування 55.16.18.29 
Устаткування для накатування і упаковування шкір у стоси 55.59.37.41 
НАКЛАДКА 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
НАКОНЕЧНИК 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
НАКОПИЧУВАЛЬНИЙ 
Накопичувальні кільця релятивістських заряджених частинок 47.31.39 
НАКОПИЧУВАЧ 
Накопичувачі 55.30.33.17 
НАЛАГОДЖЕННЯ 
Монтаж, пуск і налагодження устаткування 53.01.83.05 
Налагодження устаткування, настроювання інструмента 55.19.13.25 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
Технологія та устаткування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
НАЛИВКА 
Виробництво лікерів, наливок і настоянок 65.47.31 
НАМЕТ 
Розбивка туристичного табору. Розпинання наметів 71.37.11.19 
НАНЕСЕНИЙ 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
НАНЕСЕННЯ 
Вакуумні способи нанесення покриттів 55.22.19.15 
Загальні питання нанесення металевих покриттів 55.22.19.01 
Загальні питання нанесення неметалевих покриттів 55.22.23.01 
Інші способи нанесення металевих покриттів 55.22.19.99 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Машини для нанесення покриттів на папір і картон 66.45.51.41 
Машини для нанесення цементобетонних покриттів 55.53.33.33 
Металорельєфи, нанесення малюнка, таврування, маркування 55.22.27 
Нанесення дзеркальних покриттів 81.37.15.11 
Нанесення лакофарбових покриттів 61.65.39 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
Нанесення покриттів термічним напилюванням 81.35.33 
Нанесення покриття в розплавленому металі. Нанесення покриття зануренням 81.33.33.11 
Нанесення покриття способом дифузії 81.33.33.13 
Нанесення покриття способом розпилення 81.33.33.15 
Нанесення покриття способом хімічного осаджування 81.33.33.07 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Нанесення розпиленням 61.65.39.05 
Оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22 
Оброблення поверхонь після нанесення покриттів 55.22.31 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Прилади креслярські для нанесення букв і символів 59.73.33.47 
Технологічне підготовування оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.13.15.23 
Технологія нанесення покриття за його властивостями 61.65.39.11 
Технологія нанесення покриття за типом підкладки 61.65.39.07 
Устаткування для нанесення покриттів 66.37.35 
Хімічні та електрохімічні способи нанесення покриттів 55.22.19.13 
НАНОКРИСТАЛІЧНИЙ 
Нанокристалічна кераміка 55.09.35.25 
НАНОРОЗМІРНИЙ 
Нанорозмірні напівпровідникові матеріали 53.41.43 
НАНОС 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Споруди для боротьби з наносами 70.17.45 
НАПИЛЮВАННЯ 
Нанесення покриттів термічним напилюванням 81.35.33 
НАПІВАВТОМАТ 
Кулінарні автомати і напівавтомати 55.65.45 
НАПІВБЕЗПЕРЕРВНИЙ 
Безперервний та напівбезперервний конвеєрний транспорт 73.41.19.05 
НАПІВГРУПА 
Напівгрупи 27.17.15 
НАПІВГУСЕНИЧНИЙ 
Гусеничні та напівгусеничні машини 55.43.33.35 
НАПІВКОКСУВАННЯ 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Основні типи печей для напівкоксування 61.53.15.11 
Фактори, що впливають на вихід і якість продуктів напівкоксування 61.53.15.07 
Характеристика і застосування продуктів напівкоксування 61.53.15.05 
НАПІВКОШТОВНИЙ 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
НАПІВМАЗУТ 
Одержання і перероблення мазутів і напівмазутів 61.51.15.17 
НАПІВПРИЧЕП 
Автомобільні напівпричепи 55.43.31.43 
НАПІВПРОВІДНИК 
Математичні моделі фізики напівпровідників 27.35.38 
Металургія напівпровідників 53.41 
Напівпровідники 29.19.31 
Одержання інших елементарних напівпровідників 53.41.35 
Рідкі метали і напівпровідники 29.17.27 
НАПІВПРОВІДНИКОВИЙ 
Дискретні напівпровідникові прилади 47.33.29 
Нанорозмірні напівпровідникові матеріали 53.41.43 
Напівпровідникові запам'ятовувальні пристрої 50.11.31 
Напівпровідникові матеріали 45.09.35; 47.09.29 
Одержання напівпровідникових сполук 53.41.37 
Одержання напівпровідникових твердих розчинів 53.41.39 
Одержання напівпровідникового германію 53.41.29 
Одержання напівпровідникового кремнію 53.41.31 
Одержання напівпровідникового селену і телуру 53.41.33 
Проектування і конструювання напівпровідникових приладів і приладів мікроелектроніки 47.14.07 
Теоретичні основи напівпровідникових приладів, мікроелектроніки 47.03.05 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
НАПІВФАБРИКАТ 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Волого-теплове оброблення напівфабрикатів і готових трикотажних виробів 64.31.25.21 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Основні процеси перероблення полімерів і напівфабрикатів 61.61.13 
Полімерні композиції і напівфабрикати для виробництва пластмас 61.61.09 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Устаткування для виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.11 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
НАПІЙ 
Апарати для продажу напоїв 55.65.33.31 
Виробництво безалкогольних напоїв 65.51.29 
Виробництво віски, ромів, джинів та інших подібних напоїв 65.47.33 
Виробництво коктейлів і слабоалкогольних напоїв 65.47.35 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв 65.47 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв з нетрадиційної сировини 65.47.37 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Машини і устаткування для безалкогольних напоїв 55.63.39.35 
Нові розробки, розширення асортименту безалкогольних напоїв 65.51.02 
Нові розробки, розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв 65.47.02 
Промисловість безалкогольних напоїв 65.51 
Устаткування для продажу товарів і напоїв 55.65.33 
НАПЛАВЛЕННЯ 
Зварювання і наплавлення в ремонтних роботах 81.35.29 
Наплавлення 81.35.27 
Наплавлення твердими припоями 81.35.27.07 
Наплавлення. Наварювання. Зміцнення поверхні 81.35.27.05 
НАПОВНЕНИЙ 
Підсилені пластмаси, композиційні і наповнені матеріали 61.61.29 
НАПОВНЕННЯ 
Наповнення сірникових коробок 66.39.23 
Наповнення тари: способи та машини 81.90.13.05 
НАПРУГА 
Електричні апарати високої напруги 45.31.29 
Електричні апарати низької напруги 45.31.31 
Релаксація напруг 53.49.09.33 
НАПРУЖЕНИЙ 
Напружений стан і деформація гірського масиву 52.13.25.05 
НАПРУЖЕНО-ДЕФОРМОВАНИЙ 
Напружено-деформований стан металу в процесі прокатування. Пластичність металу в процесі прокатування 53.43.03.05 
НАПРЯМ 
Географія театрів воєнних дій і напрямів 39.17.15 
Деформація і напрям 55.19.03.15 
Інші напрями суспільно-політичної думки 26.03.91 
Інші стилі та напрями музики 18.41.45.23 
Напрями в сучасній семіотиці 28.29.69.15 
Напрями використання вторинної сировини 81.91.51 
Напрями діяльності державних органів 82.13.29 
Напрями діяльності органів державного управління 82.14 
Напрями робіт з питань автоматизації наукових досліджень 50.53.19 
Нові напрями і удосконалення виробництва коксу 61.53.17.17 
Окремі напрями і школи 13.07.21 
Окремі напрями і школи сучасної соціології 04.11.21 
Окремі напрями і школи сучасної філософії 02.11.21 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Основні напрями діяльності бібліотек 13.31.22 
Основні напрями літературознавства ХІХ - ХХ століть 17.01.25 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Основні напрями розвитку фізичної хімії 31.15.01.07 
Соціологічні школи і напрями 04.91.09.03 
Стилі і напрями образотворчого мистецтва 18.31.07.13 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
НАПРЯМНИЙ 
Комбіновані підшипники (вальниці) та напрямні 55.03.33.19 
НАПРЯМОК 
Основні напрями літературознавства ХІХ - ХХ століть 17.01.25 
Художні методи, літературні стилі і напрями 17.07.31 
НАРАДА 
Міжнародні конгреси, конференції, наради 10.87.45 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
НАРИСНИЙ 
Геометричне моделювання. Методи нарисної геометрії 81.14.10 
НАРКОЗ 
Наркоз 76.29.44.07 
НАРКОЗНИЙ 
Наркозний апарат 76.13.19.15 
НАРКОЛОГІЧНИЙ 
Наркологічна токсикологія 34.47.67 
НАРКОМАНІЯ 
Наркоманії і токсикоманії 76.29.52.07 
НАРОД 
Взаємозв'язки і взаємодії народів різних країн в галузі мистецтва 18.17.91 
Держава. Народ. Нація. Право держави 10.15.03 
Естрада окремих країн і народів 18.55.91 
Етнографія окремих країн і народів 03.61.91 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
Історія літератури окремих країн і народів 17.09.91 
Мистецтво окремих країн і народів 18.19 
Мови народів Центральної і Південної Африки 16.41.41 
Музика окремих країн і народів 18.41.91 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Народне мистецтво окремих країн і народів 18.71.91 
Образотворче мистецтво окремих країн і народів 18.31.91 
Світовий фольклор.Фольклор народів окремих країн 17.71.07.17 
Суспільне життя народу 03.61.13 
Танець окремих країн і народів 18.49.91 
Театр окремих країн і народів 18.45.91 
Фольклор інших слов'янських народів 18.41.85.15 
Цирк окремих країн і народів 18.51.91 
НАРОДЖУВАНІСТЬ 
Народжуваність 05.11.29 
НАРОДНИЙ 
Ве Історія народного мистецтва США 18.71.07 
Види народного мистецтва 18.71.45 
Вироби народних художніх промислів України 80.31.11 
Виробництво товарів народного споживання 67.01.63; 68.01.63; 69.01.63 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Електропостачання галузей народного господарства 44.29.39 
Загальні питання народної освіти і педагогіки 14.01 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Китайське народне мистецтво 18.71.91.11 
Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 17 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Народна і нетрадиційна медицина 76.35.49 
Народна культура Японії 18.71.91.13 
Народна освіта 23.04.63 
Народна освіта і педагогіка в окремих країнах 14.91 
Народна поетична творчість 17.71 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Народне мистецтво 18.71 
Народне мистецтво окремих країн і народів 18.71.91 
Російська народна музична творчість 18.41.85.13 
Соціалістична демократія. Народна демократія 11.15.31.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
Українська народна музична творчість 18.41.85.11 
НАРОДНІСТЬ 
Народність і патріотизм у фольклорі 17.71.01.23 
Народність літератури 17.07.05 
НАРОДОЗНАВСТВО 
Народознавство 17.01.15.11 
НАРОДОНАСЕЛЕННЯ 
Загальні проблеми народонаселення 05.11 
Закони народонаселення в різних суспільно-економічних формаціях 05.11.35 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Соціологія народонаселення 04.51.23 
НАСАДЖЕННЯ 
Догляд за посівами і насадженнями 68.29.21 
Машини для догляду за зеленими насадженнями 55.55.29.29 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
НАСЕЛЕНИИЙ 
Благоустрій і санітарний стан населених пунктів 75.31.41 
Благоустрій населених місць (пунктів). Зелене будівництво 67.25.25 
Вибіркові демосоціальні обстеження населення 05.21.41 
Віддалені наслідки впливу на здоров'я населення антропогенних змін довкілля 87.25.35 
Відтворення населення 05.11.21 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Вплив біологічних факторів на здоров'я населення 87.25.29 
Вплив довкілля на здоров'я населення 87.24.37 
Вплив інших факторів на здоров'я населення 87.25.31 
Вплив фізичних факторів на здоров'я населення 87.25.25 
Вплив хімічних факторів на здоров'я населення 87.25.27 
Демографічні проблеми окремих груп населення 05.11.91 
Екологічні аспекти здоров'я населення 87.24.33 
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 23.04.83 
Здоров'я населення в сільській місцевості 76.75.29.07 
Здоров'я населення міста 76.75.29.05 
Історія населення України 05.31.15 
Історія населення країн Азії 05.31.19 
Історія населення країн Америки 05.31.23 
Історія населення країн Африки 05.31.21 
Історія населення країн Європи 05.31.17 
Історія населення країн Океанії й Австралії 05.31.25 
Історія населення. Історична демографія 05.31 
Карти населення 05.61.35 
Комплексний вплив антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення 87.25.33 
Культура різних класів, соціальних верств і груп населення 13.11.27 
Міграції населення 05.11.27 
Міграція населення 11.25.59.05 
Міське населення 05.41.05 
Населення в міжнародних відносинах 11.25.59 
Населення в міжнародному праві. Права людини 10.87.27 
Населення і війни 05.11.67 
Населення і довкілля 05.11.51 
Населення і культура 05.11.63 
Населення і охорона здоров'я 05.11.61 
Населення і природні ресурси 05.11.41 
Населення і продовольча проблема 05.11.45 
Населення і соціально-економічні проблеми розвитку 05.11.65 
Населення і трудові ресурси в цілому 06.77.05 
Населення і урбанізація 05.11.55 
Населення і якість життя 05.11.47 
Населення окремих країн 05.61.91 
Населення світу 05.61 
Обстеження населення 05.21.23 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
Освіта для окремих груп населення 14.15.23 
Освітній склад населення 05.61.29 
Перепис населення 05.21.21 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
Політика розселення населення 05.41.03 
Політичні та адміністративні карти. Карти населення 23.04.19 
Поточний облік населення 05.21.27 
Прогнози населення 05.21.39 
Професійний склад населення 05.61.31 
Регулювання збільшення кількості населення 26.11.13 
Реконструкція і відновлювання міст і населених пунктів 67.25.23 
Розселення населення. Географічна демографія 05.41 
Сільське населення 05.41.07 
Соціальний і класовий склад населення 05.61.27 
Статистика бюджетів населення 83.33.31 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
Статистика населення 05.21; 83.33.35 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Територія і населення 23.04.14 
Умеблювання і оснащення приміщень для окремих категорій верств населення 75.33.51.05 
Умови середовища і здоров'я населення 39.25.15 
Фотокінороботи на замовлення населення 75.33.55 
НАСІННИЦТВО 
Селекція і насінництво сільськогосподарських культур 68.35.03 
НАСІННЯ 
Заготівля зерна і насіння олійних культур 68.43.29 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Насінні рослини 34.29.25 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
НАСЛІДОК 
Віддалені наслідки впливу на здоров'я населення антропогенних змін довкілля 87.25.35 
Запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції 26.11.07 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Медико-біологічні наслідки аварії на ЧАЕС 76.29.62.05 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
НАССР 
Система якості на підприємствах, у тому числі НАССР 65.13.24 
НАСТІЛЬНИЙ 
Настільні видавничі системи 19.51.61.11 
НАСТІННИЙ 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
НАСТОЯНКА 
Виробництво лікерів, наливок і настоянок 65.47.31 
НАСТРОЮВАННЯ 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Налагодження устаткування, настроювання інструмента 55.19.13.25 
Настроювання, калібрування і регулювання радіоапаратури 47.61.35 
НАСТУПНИЙ 
Діагенез і наступні зміни 52.13.41.11 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
НАТИРАЧ 
Натирачі підлоги побутові 55.67.35.31 
НАТІК 
Техніка виявлення натікання та протікання 81.29.23 
НАТО 
Воєнна політика і воєнні доктрини НАТО 78.17.59 
Збройні сили НАТО 78.27.59 
НАТРІЄВИЙ 
Розроблення родовищ натрієвих солей 52.41.37 
НАТРІЙ 
Виробництво гідросульфіту натрію шляхом електролізу 61.13.25.31 
Виробництво лугів. Гідроксид натрію 61.31.35.05 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Гідрокарбонат натрію 61.31.35.11 
Дінатрієвий тетраборат (борат натрію, бура) 61.31.43.11 
Карбонат натрію. Кальцинована сода 61.31.35.07 
Натрій і його сполуки 61.31.35 
Рідке скло. Силікати натрію і калію 61.31.47.07 
НАТУРАЛІЗМ 
Натуралізм XIX ст. 18.09.23 
НАТУРАЛЬНИЙ 
Коагулянти (сировинний натуральний каучук) 61.63.09.07 
Натуральна віспа 76.29.50.47 
Натуральний каучук 61.57.29 
Натуральні ефірні, олії 61.47.31.05 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Похідні натурального каучуку за винятком вулканізованого 61.57.29.11 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
НАТУРНИЙ 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
НАТЯГ 
Міжфазовий натяг металургійних систем 53.03.05.17 
Поверхневий натяг 31.15.35.05 
Поверхневий натяг металургійних розплавів 53.03.05.13 
Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Капілярність 29.17.19.05 
НАУКА 
Точні науки 43.01 
Взаємозв'язок і взаємодія наук 12.01.07.05 
Взаємозв'язок соціології з іншими видами наук 04.01.07.09 
Викладання економічних наук 06.01.45 
Викладання політичних наук 11.01.45 
Викладання суспільних наук 00.45 
Викладання юридичних наук 10.01.45 
Вимірники розвитку науки 12.41.47.03 
Військово-прикладні науки 78.21 
Військово-юридична наука 78.21.07 
Воєнна наука 78.19 
Гендерні дослідження в історичних науках 03.61.17.05 
Держава і право. Юридичні науки 10 
Дисциплінарна структура науки та її зміна 12.41.21.11 
Доповнення мовознавства до інших наук 16.31.61 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Екологія людини та її взаємозв'язок з іншими науками 87.03.09 
Економіка науки 06.71.37; 12.75 
Економіка. Економічні науки 06 
Економічне стимулювання науки 12.75.31 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
Загальні і комплексні проблеми природничих і точних наук 43 
Загальні основи (загальна теорія) воєнної науки 78.19.01 
Загальні питання економічних наук 06.01 
Загальні питання історичних наук 03.01 
Загальні питання політичних наук 11.01 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні питання щодо матеріально-технічної і експериментальної бази науки 12.41.65.01 
Загальні теми з інтеграції наук 28.29.61.01 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Інформаційна діяльність в історичних науках 03.01.29 
Інформаційна діяльність у суспільних науках 00.29 
Інформаційна діяльність у сфері економічних наук 06.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері політичних наук 11.01.29 
Інформаційна діяльність в юридичних науках 10.01.29 
Історія історичної науки. Персоналія 03.01.09 
Історія науки 12.09.09 
Історія науки. Персоналія 62.01.09 
Історія суспільних наук 00.09 
Історія юридичної науки. Персоналія 10.01.09 
Історія. Історичні науки 03 
Кадри в галузі права і юридичних наук 10.01.79 
Категорії і методи воєнної науки 78.19.01.05 
Комплексні проблеми суспільних наук 26 
Комунікації в науці 12.21.65 
Кооперація в науці 12.41.41 
Літературознавство як наука 17.01.03 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Матеріали, що характеризують автомобілебудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями виробництва 55.43.01.05 
Матеріали, що характеризують будівельне і дорожнє машинобудування в цілому і стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.53.01.05 
Матеріали, що характеризують гірниче машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.33.01.05 
Матеріали, що характеризують котлобудування в цілому і його зв'язок з іншими науками і галузями народного господарства 55.36.01.05 
Матеріали, що характеризують локомотивобудування і вагонобудування в цілому та його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.41.01.05 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Матеріально-технічне забезпечення науки 12.41.65 
Методологія воєнно-історичної науки 78.09.02 
Методологія і методи дослідження історичної науки 03.01.07 
Методологія і методи дослідження юридичної науки 10.01.07 
Міжнародне співробітництво в галузі історичних наук 03.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі суспільних наук 00.17 
Міжнародне співробітництво в науці 12.81 
Міжнародне співробітництво у сфері економічних наук 06.01.17 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Мовознавство та інші науки 16.01.07.05 
Мовознавство як наука 16.21.03 
Наука і моральність. Етика вченого 12.21.45 
Наука і наукові установи 23.04.61 
Наука і науково-дослідна робота в окремих країнах 12.91 
Наука і релігія 12.21.51 
Наука і суспільство. Соціологія науки 12.21 
Наука про працю 26.31.07 
Наука управління економікою. Обліково-економічні науки 06.35 
Наука як продуктивна сила. Економіка науки 06.54.41 
Наука як соціальне явище 12.21.21 
Наука, культура та освіта 12.21.35 
Наука, література і мистецтво 12.21.41 
Наука, політика та ідеологія 12.21.31 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Організаційна структура науки 12.41.21.05 
Організація науки. Політика в галузі науки 12.41 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Організація, управління, планування і прогнозування науки 12.41.21 
Політика. Політичні науки 11 
Політичні науки і право 11.01.67 
Політичні науки і психологія 11.01.69 
Політичні науки і соціологія 11.01.62 
Політичні науки і філософія 11.01.61 
Політичні науки та історія 11.01.65 
Право і природничі науки 10.07.41 
Праця у сфері науки 12.31.21 
Предмет, завдання і значення теорії літературознавства як науки 17.01.45.03 
Предмет, об'єкт, мета, сутність науки 12.01.07.03 
Природничі науки 43.01.06 
Пропаганда і популяризація науки 12.21.55; 43.01.39; 89.01.39 
Пропаганда і популяризація науки (знань) 23.01.39 
Пропаганда і популяризація суспільних наук 00.39 
Релігія, наука і техніка 21.41.61 
Розвиток науки 12.09 
Роль науки в розвитку суспільства 12.21.25 
Суспільні науки в цілому 00 
Система демографічних наук 05.07.07.05 
Соціальна психологія науки 12.31.31.05 
Соціологія пізнання. Соціологія науки 04.51.47 
Соціологія як наука 04.01.07 
Статистика науки 12.01.73; 83.33.49 
Суспільні науки та ідеологія 00.08 
Сучасна наука. Майбутнє науки 12.09.11 
Сучасний стан економічних наук 06.01.11 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Сучасний стан історичної науки 03.01.11 
Сучасний стан суспільних наук 00.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Теорія і методологія демографічної науки 05.07 
Теорія і методологія суспільних наук 00.08.07 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Теорія розвитку науки 12.09.07 
Термінологія економічних наук 06.01.33 
Термінологія суспільних наук 00.33 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
Ферменти і ферментативні процеси в науці, техніці і промисловості 62.39.51 
Філософія і методологія науки 02.31 
Філософія як наука 02.01.07 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
Філософські і методологічні проблеми науки і наукового знання в цілому 02.31.21 
Філософські і методологічні проблеми суспільних наук 02.31.55 
Філософські питання і методологія економічних наук 06.01.07 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
Фінансування науки 12.75.21 
НАУКОВИЙ 
Автоматизація збирання і оброблення даних наукового експерименту 50.53.17 
Автоматизація наукових досліджень 12.51.85; 50.53 
Автоматизація процесів проведення наукових експериментів 50.53.15 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Використання наукових кадрів 12.79.31 
Вихідні прийоми наукового аналізу мовного матеріалу 16.21.21.05 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Відтворення наукових кадрів 12.79.25 
Діяльність міжнародних наукових центрів і організацій 12.81.21 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Допоміжне устаткування для наукових космічних досліджень 89.15.45 
Економічна ефективність наукових досліджень і розробок 12.75.51 
Загальні питання наукового атеїзму і релігієзнавства 21.01 
Заохочення наукової діяльності 12.79.65 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
Інформаційне забезпечення наукової діяльності 12.41.55 
Інформаційні технології в наукових комунікаціях 12.21.65.03 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
Літературознавство та інші наукові дисципліни 17.01.03.13 
Міграція наукових кадрів 12.79.51 
Міжнародне співробітництво окремих наукових установ 12.81.63 
Міжнародні наукові програми і проекти 12.81.31 
Мотивація наукової діяльності 12.31.41 
Напрями робіт з питань автоматизації наукових досліджень 50.53.19 
Наука і наукові установи 23.04.61 
Наукова комплектація музейного фонду 13.51.15.11 
Наукова організація машинобудівного виробництва 55.01.75.21 
Наукова організація металургійного виробництва 53.01.75.07 
Наукова організація праці 26.31.21 
Наукова організація приладобудування 59.01.75.83 
Наукова праця. Наукова творчість 12.31 
Наукова та охоронна документація 13.51.08.25 
Наукова творчість 12.31.31 
Наукове і виробниче будівництво 55.47.01.17 
Наукове співробітництво в рамках міжнародних об'єднань 12.81.57 
Науковий метод у бібліотекознавстві 13.31.07.11 
Наукові відкриття 12.31.31.03 
Наукові дослідження в бібліотекознавстві 13.31.07.15 
Наукові закони і способи їхнього вираження 12.01.07.13 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні бібліотеки та бібліотечні мережі 20.15.31 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові і технічні товариства, питання їхнього створення і функціонування 53.01.13.05 
Наукові кадри 12.79; 29.01.79 
Наукові основи водного господарства 70.03 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Наукові основи спортивного тренування 77.03.03 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові та технологічні парки (технопарки) 12.41.65.13 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Наукові школи і колективи 12.21.69 
Обслуговування запитів стосовно наукової літератури 13.41.52.17 
Організація і проведення наукових і технічних виставок з питань металургії 53.01.13.19 
Організація і проведення наукових і технічних з'їздів з питань металургії 53.01.13.07 
Організація і проведення наукових і технічних конгресів з питань металургії 53.01.13.11 
Організація і проведення наукових і технічних конференцій з питань металургії 53.01.13.13 
Організація і проведення наукових і технічних семінарів з питань металургії 53.01.13.17 
Організація і проведення наукових і технічних симпозіумів з питань металургії 53.01.13.15 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Оцінка діяльності наукових кадрів. Атестація 12.79.41 
Перекладання наукових текстів 20.19.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Поняття про методи наукового дослідження 16.21.21.03 
Право на наукове відкриття 10.35.41; 10.89.39 
Правові питання наукового співробітництва 12.81.10 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Приладо-інструментальне оснащення наукових робіт 12.41.65.03 
Спортивна наукова апаратура і прилади 77.13.29 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
Структура і динаміка наукових кадрів 12.79.21 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Теоретичні і наукові основи районного планування і містобудування 67.25.03 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література Наукова література 71.01.33 
Техніка наукового застосування фотографії 60.33.51.05 
Установки і оснащення для наукових досліджень 12.41.65.05 
Філософські і методологічні проблеми науки і наукового знання в цілому 02.31.21 
Ціна і вартість наукових досліджень і розробок 12.75.41 
Якість і результативність наукової діяльності 12.41.51 
НАУКОВО-ДОВІДКОВИЙ 
Науково-довідковий апарат документації Архівного фонду 13.71.07.11 
Науково-довідковий апарат сучасних музеїв 13.51.15.15 
НАУКОВО-ДОПОМІЖНИЙ 
Діяльність науково-допоміжних установ 12.41.61 
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ 
Наука і науково-дослідна робота в окремих країнах 12.91 
Науково-дослідна робота музеїв 13.51.08.17 
Науково-дослідне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.39 
Організація науково-дослідних і проектних робіт 55.33.01.21 
Організація науково-дослідних робіт 21.01.21; 27.01.21; 28.01.21; 29.01.21; 30.01.21; 31.01.21; 34.01.21; 37.01.21; 39.01.21; 62.01.21; 71.01.21; 76.01.21; 77.01.21; 82.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі статистики 83.01.21 
Організація науково-дослідних робіт із стандартизації 84.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі геодезії і картографії 36.01.21 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація науково-дослідних робіт. Діяльність установ 41.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт 43.01.21; 44.01.21; 45.01.21; 47.01.21; 49.01.21; 50.01.21; 52.01.21; 53.01.21; 55.01.21; 58.01.21; 59.01.21; 61.01.21; 64.01.21; 65.01.21; 66.01.21; 68.01.21; 70.01.21; 73.01.21; 78.01.21; 86.01.21; 89.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 67.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт 69.01.21 
Організація науково-дослідної роботи 72.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі культури 13.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі літературознавства 17.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі мистецтва 18.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі психології 15.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі філософії 02.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в демографії 05.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в мовознавстві 16.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в соціології 04.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Організація науково-дослідної роботи з проблем масової комунікації 19.01.21 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
НАУКОВО-ЕКСПЕДИЦІЙНИЙ 
Науково-експедиційний флот 12.41.65.11 
НАУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
Засоби оргтехніки в науково-інформаційній діяльності 20.53.31 
Стандартизація в науково-інформаційній діяльності 20.01.37 
НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ 
Науково-методичне забезпечення спорту 77.01.45 
НАУКОВО-МЕТОДОЛОГІЧНИЙ 
Науково-методологічне забезпечення систем і служб стандартизації 84.15 
НАУКОВО-ПОПУЛЯРНИЙ 
Науково-популярні фільми 18.67.45.17 
НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Державна науково-технічна політика 12.41.21.03 
Запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції 26.11.07 
Міжнародні науково-технічні зв'язки 06.51.71 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Науково-технічна пропаганда 20.51.21 
Науково-технічна пропаганда метрології 90.01.39 
Науково-технічна революція. Науково-технічний прогрес 26.21 
Науково-технічний потенціал 12.09.11.03 
Науково-технічний прогрес 52.01.75.11 
Науково-технічний прогрес в окремих країнах 26.21.91 
Науково-технічний прогрес на підприємстві 06.81.25 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Науково-технічні послуги 12.41.45.05 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції 55.53.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Право і науково-технічний прогрес 10.07.45 
Проблеми перекладу науково-технічної мови 16.31.41.05 
Продуктивні сили і науково-технічний прогрес 06.54 
Статистика науково-технічного прогресу 83.29.09 
Сучасна науково-технічна революція 12.21.27 
Теорії науково-технічної революції 06.54.07 
НАУКОЗНАВЕЦЬ 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
НАУКОЗНАВСТВО 
Військове наукознавство 78.21.09 
Загальні питання наукознавства 12.01 
Інформаційна діяльність у галузі наукознавства 12.01.29 
Історія наукознавства. Персоналія 12.01.09 
Наукознавство 12 
Сучасний стан і перспективи розвитку наукознавства 12.01.11 
Теорія і методологія наукознавства 12.01.07 
Термінологія наукознавства. Довідкова література. Навчальна література 12.01.33 
НАУКОМЕТРИЧНИЙ 
Основні наукометричні закономірності 12.41.05 
НАУКОМЕТРІЯ 
Загальні питання наукометрії 12.41.47.01 
Наукометрія 12.41.47 
НАФТА 
Аварія, пов'язана з розлиттям нафти 87.33.33.19 
Видобуток і оброблення нафти 52.47.29.05 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Відокремлення нафти від соляного розчину 61.51.13.17 
Відокремлення природного газу від сирої нафти 61.51.13.07 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Відокремлення твердих компонентів від сирої нафти 61.51.13.11 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Вуглеводні нафти як сировина 62.09.33 
Газоподібні компоненти сирої нафти 61.51.03.07 
Геологія родовищ нафти, газу і конденсатів 38.53 
Зберігання нафти 52.47.29.11 
Методи аналізу нафти, нафтопродуктів і газів 61.51.81 
Первинні процеси перероблення нафти 61.51.15 
Підготування нафти для перероблення 61.51.13 
Походження нафти і природного газу 38.53.15 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Промислове розвідування нафти і газу 52.47.20.05 
Ресурси нафти, газу і конденсату 52.47.01.13 
Родовища нафти, газу і конденсату 38.53.21 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
Сира нафта 61.51.03.05 
Склад і властивості нафти, газу і конденсату 52.47.01.11 
Склад, властивості, класифікація нафти і газу 61.51.03 
Технологія перероблення нафти і газу 61.51 
Транспортування нафти 52.47.29.07 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
НАФТОВІДДАЧА 
Підвищення нафто- і газовіддачі 52.47.27.05 
НАФТОВИЙ 
Автоматизація і механізація в нафтовій і газовій промисловості 52.47.85 
Буріння і закінчування нафтових і газових свердловин 52.47.15 
Використання нафтового газу 52.47.31 
Дослідження нафтових і газових пластів і сверлловин 52.47.17 
Експлуатація і ремонт нафтових і газових свердловин 52.47.25 
Зв'язок і диспетчеризація на нафтових і газових підприємствах 52.47.85.05 
Зменшення нафтового забруднення 87.15.07.33 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
Нафтове забруднення 87.15.08.35 
Охорона довкілля на нафтових промислах 52.47.09 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Розроблення нафтових і газових родовищ 52.47 
Розроблення нафтових родовищ 52.47.20.07 
Розроблення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ 52.47.19 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Теоретичні питання буріння нафтових і газових свердловин 52.47.15.03 
Технологія перероблення природних і нафтових газів 61.51.21 
Устаткування для експлуатації нафтових і газових свердловин 55.39.29.35 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
Фізика і гідродинаміка нафтових систем 52.47.17.05 
Хімічне і нафтове машинобудування 55.39 
НАФТОГАЗОВИЙ 
Нафтогазова гідрогеологія 38.53.29 
НАФТОГАЗОНОСНИЙ 
Геологія нафтогазоносних акваторій 52.47.01.07 
Геологія нафтогазоносних територій 38.53.23 
НАФТОНОСНИЙ 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
НАФТОПЕРЕРОБНИЙ 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Загальні питання хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.01 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Інше Устаткування хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 55.39.31.99 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
НАФТОПРОДУКТ 
Вплив нафтопродуктів на кочові види тварин 87.27.21 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Методи аналізу нафти, нафтопродуктів і газів 61.51.81 
Очищення, депарафінізація і регенерація нафтопродуктів 61.51.19 
Парафіни, бітуми та інші нафтопродукти 61.51.37 
НАФТОПРОМИСЛОВИЙ 
Загальні питання нафтопромислового машинобудування 55.39.29.01 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Нафтопромислова геологія 38.53.19 
Нафтопромислова геологія. Методи і дослідження, апаратура 52.47.01.05 
Нафтопромислове машинобудування 55.39.29 
НАФТОСХОВИЩЕ 
Нафтосховища і резервуарні парки. Газосховища 73.39.39 
НАФТОХІМІЧНИЙ 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Загальні питання хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.01 
Інше устаткування хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 55.39.31.99 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
НАФТОХІМІЯ 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
Валовий національний продукт. Національний доход 06.58.35 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні, національні та міжнародні організації щодо якості 81.81.03 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Законодавчі збори. Національні збори 10.15.13 
Захист прав людини і національних меншин 11.25.61 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Історія, етнографія і психологія іграшок. Національні іграшки 80.35.01.09 
Культура і національна незалежність 13.11.46 
Національна гвардія 78.27.65.05 
Національна політика і національні відносини 11.15.37 
Національна стандартизація 87.01.37.11 
Національне багатство 06.51.63 
Національне багатство. Національне майно. Основний і невиробничий капітал 06.58.30 
Національне та інтернаціональне в культурі. Взаємодія культур 13.11.44 
Національний і державний суверенітет 10.15.41 
Національний і етнічний склад 05.61.21 
Національний одяг. Прикраси. Мода 03.61.03 
Національний рух 11.15.37.03 
Національні види спорту 77.29.30 
Національні (державні) змагання 77.31.17 
Національні доктрини розвитку освіти 14.01.01.03 
Національні музичні інструменти 80.29.43 
Національні органи інформації 20.15.07 
Національні особливості архітектури 67.07.11 
Спеціальне озброєння та техніка Національної гвардіїі 78.25.51.05 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНИЙ 
Збройні формування національно-визвольних рухів 78.27.63 
Нації та національно-визвольні рухи як суб'єкти міжнародних відносин 11.25.45 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
НАЦІОНАЛЬНИЙ 
Діяльність Національного банку України 82.13.24 
Статистика національного багатства 83.29.04 
Статистика національного доходу 83.29.11 
НАЦІЯ 
Держава. Народ. Нація. Право держави 10.15.03 
Нації та національно-визвольні рухи як суб'єкти міжнародних відносин 11.25.45 
НВЧ 
Теоретичні основи НВЧ електронної техніки 47.03.10 
НВЧ-ДІАПАЗОН 
Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ-діапазону 29.35.45 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Твердотілі прилади НВЧ-діапазону 29.35.47 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
НВЧ-ТЕХНІКА 
Антени. Хвилеводи. Елементи НВЧ-техніки 47.45 
Інші елементи НВЧ-техніки 47.45.99 
НЕБАЖАНИЙ 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
НЕБЕЗПЕКА 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Убезпечення від об'єктів підвищеної небезпеки 86.23.09 
НЕБЕЗПЕЧНИЙ 
Забруднення довкілля. Радіоактивні та інші небезпечні відходи 58.01.94.91 
Забруднення небезпечними хімічними речовинами 87.15.08.43 
Небезпечні відходи 87.53.13.35 
НЕБЕСНИЙ 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Теоретична астрономія. Небесна механіка 41.03 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
НЕВЕДУЧИЙ 
Рульове керування і неведучі мости автомобілів 55.43.41.35 
НЕВИДИМИЙ 
Невидимий експорт 72.13.51 
НЕВИЗНАЧЕНИЙ 
Екстремальні задачі з невизначеною структурою 28.29.41 
НЕВИЗНАЧЕНІСТЬ 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
НЕВИРОБНИЧИЙ 
Економіка невиробничої сфери. Неприбуткові галузі економіки в цілому 06.71.33 
Національне багатство. Національне майно. Основний і невиробничий капітал 06.58.30 
НЕВІДКЛАДНИЙ 
Невідкладні стани 76.29.45.25 
Транспортування травмованих. Невідкладна допомога 81.93.23.11 
Хірургія невідкладна 76.29.39.13 
НЕВІДНОВНИЙ 
Теорія невідновних процесів і кінетичних явищ 29.17.43 
НЕВІДПОВІДАЛЬНИЙ 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
НЕВОЄННИЙ 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
НЕВРАСТЕНІЯ 
Неврастенія 76.29.52.29 
НЕВРОЗ 
Неврози 76.29.52.27 
НЕВРОЛОГІЯ 
Неврологія 76.29.51 
НЕВРОПАТОЛОГІЯ 
Лікувальна фізична культура в невропатології та психіатрії 76.29.61.11 
НЕГАТИВ 
Фотографічні матеріали, негативи і позитиви 60.33.09.05 
НЕГАТИВНИЙ 
Запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції 26.11.07 
Мінімізація негативного впливу 87.03.15.27 
НЕГРАВІТАЦІЙНИЙ 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
НЕДЕРЕВИННА 
Устаткування для підготування деревинної і недеревинної сировини 66.45.51.07 
НЕДОСТАТНІСТЬ 
Недостатність кровообігу 76.29.30.45 
Ниркова недостатність 76.29.36.13 
Серцево-судинна недостатність 76.29.30.15 
НЕЕВКЛІДОВИЙ 
Неевклідові метричні геометрії 27.21.15 
НЕЗАКОННИЙ 
Незаконна торгівля 72.13.45 
НЕЗАЛЕЖНИЙ 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
НЕЗАЛЕЖНІСТЬ 
Культура і національна незалежність 13.11.46 
НЕЗАЛІЗНИЙ 
Незалізні сплави 55.15.15.17 
Плавлення незалізних сплавів 55.15.17.17 
НЕЗАРАЗНИЙ 
Внутрішні незаразні хвороби тварин 68.41.45 
НЕЗБУРЕНИЙ 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
НЕЗВИЧАЙНИЙ 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
ДВЗ незвичайних схем 55.42.41.33 
НЕЗВОРОТНІСТЬ 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
НЕЗЕМНИЙ 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвиту космонавтики 89.35 
НЕЗРІВНОВАЖЕНИЙ 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
НЕІОННИЙ 
Неорганічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.17 
НЕІОНІЗУЮЧИИЙ 
Методи захисту від несприятливого впливу неіонізуючого випромінювання 86.33.11 
НЕІОННИЙ 
Органічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.11 
НЕЙРОБІОЛОГІЯ 
Молекулярна нейробіологія 34.15.43 
НЕЙРОБІОНІКА 
Нейробіоніка. Сенсори 34.53.19 
НЕЙРОКІБЕРНЕТИКА 
Нейрокібернетика 34.55.19 
НЕЙРОКОМП'ЮТЕР 
Нейрокомп'ютери 50.33.43 
НЕЙРОМЕДІАТОР 
Нейромедіатори 31.27.37.11 
НЕЙРОННИЙ 
Нейронні мережі 28.23.37 
НЕЙРОФІЗІОЛОГІЯ 
Загальна нейрофізіологія 34.39.15 
НЕЙРОХІРУРГІЯ 
Нейрохірургія 76.29.42 
НЕЙТРАЛІЗАЦІЯ 
Нейтралізація. Змивання 81.33.33.19 
НЕЙТРОН 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
НЕЙТРОННИЙ 
Нейтронна фізика термоядерних реакторів 58.34.03 
НЕКЕРОВАНИЙ 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
НЕКОГЕРЕНТНИЙ 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
НЕКОЛІСНИЙ 
Шини, колеса і неколісні рушії автомобілів 55.43.41.39 
НЕКОМУТАТИВНИЙ 
Некомутативна арифметика 27.15.31 
НЕЛЕГАЛЬНИЙ 
Нелегальна ("тіньова") економіка 82.15.77 
Неформальний сектор. Нелегальна економічна діяльність 06.56.71 
НЕЛІНІЙНИЙ 
Зв'язані нелінійні осцилятори. Квазіперіодичний рух 28.29.65.15 
Квантові прилади нелінійної оптики 47.35.39 
Методи нелінійного програмування 28.29.19 
Нелінійний функціональний аналіз 27.39.27 
Нелінійні детерміновані системи 28.15.19 
Нелінійні інтегральні рівняння 27.33.17 
Нелінійні коливання і хвилі 29.35.03 
Нелінійні оптичні властивості середовищ 29.33.25 
Нелінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.21 
Нелінійні структури в сонячному вітрі 89.51.31.11 
Нелінійні явища і турбулентність 29.27.21 
Перетворення частот методами нелінійної оптики 29.33.29 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
Стійкість руху. Нелінійні рівняння 28.29.65.11 
Стохастичні нелінійні рівняння 28.29.65.13 
Теорія лінійних і нелінійних ланцюгів зв'язку 49.03.13 
НЕЛІНІЙНІСТЬ 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
НЕМАЙНОВИЙ 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
НЕМАТЕРІАЛЬНИЙ 
Нематеріальна допомога 76.75.31.13 
НЕМАТОЦИД 
Інсектициди, акарициди і нематоциди 61.49.31 
НЕМЕТАЛ 
Метали, неметали 55.49.09.29 
НЕМЕТАЛЕВИЙ 
Виробництво неметалевих виробів Виробництво дерев'яних деталей машин 55.24 
Загальні питання нанесення неметалевих покриттів 55.22.23.01 
Неметалеві покриття 55.22.23 
Технологія для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15.15 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
НЕМЕТАЛІЧНИЙ 
Аналіз неметалічних матеріалів металургійного виробництва 53.81.37 
Випробування неметалічних матеріалів 55.09.81.17 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологія неметалічних корисних копалин 38.51 
Геологія родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.19 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Інші неметалічні машинобудівні матеріали 55.09.99 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Неметалічні матеріали 80.33.09.07 
Неметалічні матеріали для атомної і термоядерної енергетики 53.49.17.17 
Неметалічні протикорозійні матеріали 81.33.43 
Ресурси і економіка неметалічної сировини 38.51.31 
Розроблення нових металічних і неметалічних матеріалів 55.47.09.29 
Утворення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.15 
НЕМЕТАЛОРУДНИЙ 
Виробництво нерудних і неметалорудних будівельних матеріалів 67.15.29 
Нерудні і неметалорудні будівельні матеріали 67.09.29 
НЕНАДПРОВІДНИЙ 
Нормальні (ненадпровідні) метали 29.19.27 
НЕОГЕНОВИЙ 
Третинний (палеогеновий і неогеновий періоди) 38.29.25 
НЕОДНОРІДНИЙ 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
НЕОРГАНІЧНА 
Аналіз неорганічних речовин 31.19.15 
Будова неорганічних сполук 31.21.15.09 
Вибухові речовини, вироблені з неорганічних речовин 61.43.29.07 
Екстракційна хімія неорганічних і комплексних сполук 31.17.39 
Люмінесцентні неорганічні матеріали 61.31.53 
Метали та сплави, стійкі до неорганічних кислот 81.33.07.11 
Неорганічна хімія 31.17.15 
Неорганічна хімія. Комплексні сполуки 31.17 
Неорганічні абразиви. Крупнозернисте полірування 61.71.37.11 
Неорганічні каталізатори 61.31.55 
Неорганічні лікарські речовини 61.45.29 
Неорганічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.17 
Неорганічні полімерні сполуки 61.59.35 
Неорганічні реактиви 61.69.29 
Неорганічні сорбенти 61.31.57 
Синтетичні неорганічні оксиди. Активований оксид алюмінію 61.61.49.25 
Технологія неорганічних речовин і продуктів 61.31 
НЕОТЕКТОНІКА 
Методи дослідження у неотектоніці 38.45.03 
Неотектоніка 38.45 
Регіональна неотектоніка 38.45.91 
НЕПІЗНАНИЙ 
Пізнання непізнаного: позаземні цивілізації, НЛО тощо 21.07.25 
НЕПІЛОТОВАНИЙ 
Непілотовані космічні апарати. Ракетоносії 89.17.31 
НЕПОВНОЛІТНІЙ 
Охорона праці неповнолітніх 86.37.05 
НЕПОЛИВ'ЯНИЙ 
Виготовлення традиційного неполив'яного та іншого керамічного посуду 80.31.37.15 
НЕПРАЦЕЗДАТНИЙ 
Матеріально-побутове обслуговування непрацездатних 10.67.57 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
НЕПРИБУТКОВИЙ 
Економіка невиробничої сфери. Неприбуткові галузі економіки в цілому 06.71.33 
НЕПРИЄДНАННЯ 
Рух неприєднання 11.25.39 
НЕПРИПЛИВНИЙ 
Вітрові, довгі неприпливні та внутрішні хвилі 37.25.21 
НЕПРОДОВОЛЬЧИЙ 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
НЕПРОЗОРИЙ 
Мікрокопії на непрозорій основі (папір, картон). Мікрокарти 60.31.23.05 
НЕПРУЖНИЙ 
Непружні властивості металів і сплавів 53.49.07.21 
НЕПРЯМИЙ 
Непрямий масаж серця 76.29.45.07 
Непрямі (допоміжні) засоби виробництва 81.13.15.07 
НЕРВ 
Хвороби зорового нерва 76.29.56.41 
НЕРВОВИЙ 
Вища нервова діяльність. Поведінка 34.39.23 
Травми нервової системи 76.29.42.17 
Фізіологія сенсорних систем. Периферична нервова система 34.39.19 
Фізіологія центральної нервової системи 34.39.17 
Хвороби периферичної нервової системи 76.29.51.11 
НЕРВОВО-М'ЯЗОВИЙ 
Фізіологія нервово-м'язової системи скелета. Рухливість 34.39.21 
НЕРЕЛЬЄФНИЙ 
Спеціальні друкарські машини. Машини нерельєфного друку 60.29.17.23 
НЕРЖАВІЮЧИЙ 
Хромисті нержавіючі сталі 81.31.09.13 
НЕРИБНИЙ 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
НЕРІВНІСТЬ 
Випуклі множини. Розташування геометричних фігур. Геометричні нерівності 27.21.25 
НЕРОЗНІМНИЙ 
Нерознімні з'єднання 55.03.29.15 
НЕРОЗРИВНІСТЬ 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
НЕРОЗЧІПНИЙ 
Нерозчіпні муфти 55.03.35.15 
НЕРОТОРНИЙ 
Поршневі нероторні помпи 55.39.37.31 
НЕРУДНИЙ 
Виробництво нерудних і неметалорудних будівельних матеріалів 67.15.29 
Нерудні і неметалорудні будівельні матеріали 67.09.29 
НЕРУЙНІВНИЙ 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
НЕРУХОМІСТЬ 
Право власності. Рухоме майно. Нерухомість 10.27.55 
НЕСАНКЦІОНОВАНИЙ 
Запобіжні пристрої для несанкціонованого відкривання тари 81.90.13.13 
Захист від несанкціонованого доступу. Фізичний захист інформації 50.37.23 
НЕСКІНЧЕННИЙ 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
НЕСКІНЧЕННОМІРНИЙ 
Топологічні алгебри і теорія нескінченномірних уявлень 27.39.23 
НЕСМЕРТЕЛЬНИЙ 
Зброя несмертельної дії 78.25.23.15 
НЕСПЕЦИФІЧНИЙ 
Артрит інфекційний неспецифічний 76.29.32.17 
Неспецифічні фактори імунітету 34.43.23 
НЕСПРИЯТЛИВИЙ 
Методи захисту від несприятливого впливу вібрації 86.33.07 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Методи захисту від несприятливого впливу іонізуючого випромінювання 86.33.09 
Методи захисту від несприятливого впливу неіонізуючого випромінювання 86.33.11 
Методи захисту від несприятливого впливу статичної електрики 86.33.19 
Методи захисту від несприятливого впливу ультразвуку та інфразвуку 86.33.15 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Методи захисту від несприятливого впливу шуму 86.33.05 
НЕСРІБНИЙ 
Несрібні матеріали для фотографії 61.41.35 
НЕСТАЛИЙ 
Несталі магнітні явища 37.15.07 
Несталі режими роботи ДВЗ 55.42.03.38 
НЕСТАНДАРТНИЙ 
Нестандартне устаткування 55.69.99 
НЕСТАЦІОНАРНИЙ 
Нестаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері 89.53.31 
Нестаціонарні процеси в космічнійкороні 89.51.31.07 
НЕСТИСЛИВИЙ 
Ідеальна нестислива рідина 30.17.15 
НЕСТІЙКІСТЬ 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Нестійкості та методи стабілізації плазми 29.27.19 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
НЕСУМІСНІСТЬ 
Несумісність імунологічна 76.29.46.05 
НЕТАРИФНИЙ 
Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.43.05 
НЕТКАНИЙ 
Виробництво дубльованих і нетканих матеріалів 64.29.29 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Машини для виробництва нетканих матеріалів в'язально-прошивним способом 55.59.33.31 
Машини для виробництва нетканих матеріалів голкопробивним способом 55.59.33.33 
Машини для виробництва нетканих матеріалів іншими способами 55.59.33.99 
Машини для виробництва нетканих матеріалів клейовим способом 55.59.33.35 
Машини і устаткування для виробництва нетканих матеріалів 55.59.33 
НЕТРАДИЦІЙНИЙ 
Використання нетрадиційної сировини та сировини з радіопротекторними властивостями 65.53.43 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв з нетрадиційної сировини 65.47.37 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Народна і нетрадиційна медицина 76.35.49 
Нетрадиційні проблеми досліджень космічного простору 89.35.55 
НЕУРЯДОВИЙ 
Неурядові міжнародні організації 11.25.57 
НЕФОРМАЛЬНИЙ 
Неформальний сектор. Нелегальна економічна діяльність 06.56.71 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
НЕФРИТ 
Нефрит 76.29.36.05 
НЕФРОЛОГІЯ 
Нефрологія 76.29.36 
НЕФРОПТОЗ 
Нефроптоз. Блукаюча нирка 76.29.36.11 
НЕХРИСТИЯНСЬКИЙ 
Право нехристиянських релігій 10.27.75.15 
НЕШКІДЛИВИЙ 
Торгівля товарами, нешкідливими для здоров'я 87.01.75.31 
НЕЩАСНИЙ 
Бригада, яка працює на місці, де трапився нещасний випадок 81.93.05.07 
Нещасні випадки на виробництві 86.29.03 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
Розслідування і облік нещасних випадків на виробництві 86.29.05 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
НЗІ 
Виробництво ДВП сухим способом. Плити НЗІ 66.35.31.17 
НИЗЬКИЙ 
Апаратура для отримання низьких температур. Кріогенне обладнання 81.31.35.05 
Електричні апарати низької напруги 45.31.31 
Лиття під низьким тиском 55.15.23.17 
Обладнання для вимірювання низьких температур 81.31.37 
Обладнання для одержання низьких температур 81.31.35 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Способи отримання низьких температур 81.31.35.07 
Сталі та сплави для роботи за низьких температурах 81.29.09.19 
НИЗЬКОТЕМПЕРАТУРНИЙ 
Використання низькотемпературного тепла землі, води, повітря 44.31.41 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Низькотемпературне устаткування побутове 55.67.29.31 
НИЗЬКОЯКІСНИЙ 
Перероблення низькоякісної деревини і відходів лісозаготівель 66.19.91 
НИРКА 
Апарат штучної нирки 76.13.19.09 
Єдина нирка 76.29.36.07 
Нефроптоз. Блукаюча нирка 76.29.36.11 
НИРКОВИЙ 
Ниркова недостатність 76.29.36.13 
НИТКА 
Виробництво штучних і синтетичних волокон та ниток 64.29.09.13 
Методи випробувань і властивості волокон і ниток 61.67.81 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві волокон і ниток 61.67.09 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
Синтетичні волокна і нитки 61.67.31 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
НІЖ 
Ножі 66.29.37.11 
НІКЕЛЕВИЙ 
Розроблення родовищ нікелевих руд 52.31.37 
НІКЕЛЬ 
Сплави на основі хрому, кобальту, нікелю і міді 55.09.33.17 
НІМИЙ 
Німе кіно 18.67.09.11 
НІОБІЙ 
Виробництво ніобію 53.37.35.23 
НІС 
Хвороби носа і придаткових пазух 76.29.54.07 
НІТРИД 
Кераміка на основі карбідів і нітридів 55.09.35.27 
Нітриди металів 81.33.43.13 
Плутоній, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.31 
Торій, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.33 
Уран, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.29 
НІТРОАМОФОС 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
НІТРОСПОЛУКА 
Нітросполуки 31.21.21.25 
НІТРОЦЕМЕНТУВАННЯ 
Нітроцементування 55.21.19.17 
НІЧНИЙ 
Прилади нічного бачення 47.57.29 
НЛО 
Пізнання непізнаного: позаземні цивілізації, НЛО тощо 21.07.25 
НОВА 
Воєнна історія нового часу 78.09.09 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Ергономіка - дисципліна нового типу 81.95.53.05 
Застосування нових матеріалів в автомобілебудуванні 55.43.09.09 
Озброєння на нових фізичних принципах 78.25.21 
Нова історія (АДГ0 - АеАЕ) 03.09.31 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
Призначення нових штатів. Наймання 81.79.03.15 
Розроблення нових металічних і неметалічних матеріалів 55.47.09.29 
Рухомий склад залізниць нових типів 55.41.39 
Семінари-презентації нових товарів, виставки канцелярських товарів 80.39.01.13 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХI ст. 67.01.79.05 
НОВІТНІЙ 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
Новітня воєнна історія АеАЕ - АеВе рр. 78.09.13 
Новітня історія (АеАЕ -) 03.09.55 
НОВОВВЕДЕННЯ 
Інвестування нововведення 06.54.31.13 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Управління нововведеннями (інноваційний менеджмент) 06.54.31.03 
НОВОНАРОДЖЕНИЙ 
Гемолітична хвороба новонароджених 76.29.47.07 
Гігієна новонароджених 76.33.31.05 
Дістрес синдром новонароджених 76.29.47.11 
Реанімація та інфузійна терапія новонароджених 76.29.45.23 
Сепсис новонароджених 76.29.47.13 
Хвороби новонароджених 76.29.47.37 
НОВОУТВОРЕННЯ 
Епідеміологія новоутворень 76.29.49.11 
Етіологія і патогенез новоутворень 76.29.49.13 
НОМЕНКЛАТУРА 
Класифікатори і номенклатури 83.75.19 
Класифікація, номенклатура та асортимент продукції 81.13.71 
Номенклатура і класифікація вітамінів 31.23.23.05 
Систематика і номенклатура вірусів 34.25.15 
Систематика і номенклатура мікроорганізмів 34.27.15 
Таксономія і номенклатура в біології 34.03.21 
Термінологія, класифікація і номенклатура 31.01.35 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 72.15.64 
НОРМА 
Культура мови і мовна норма 16.21.61 
Норми і режими осушення 70.23.05 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Соціальні норми і цінності 15.41.31 
Соціальні норми культури 13.07.27.15 
Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві 10.89.23 
НОРМАЛІЗАЦІЯ 
Відпал, нормалізація 55.21.15.13 
Стандартизація і нормалізація 55.30.01.37 
Стандартизація та нормалізація на виробництві. Уніфікація 81.13.05.13 
НОРМАЛЬ 
Стандарти і нормалі загального призначення 55.01.37.37 
НОРМАЛЬНИЙ 
Загальні і теоретичні проблеми нормальної та патологічної фізіології 34.39.03 
Нормальна анатомія людини і тварин 34.41.35 
Нормальна гістологія людини і тварин 34.41.15 
Нормальні (ненадпровідні) метали 29.19.27 
НОРМАТИВИ 
Санітарно-гігієнічний контроль довкілля. Нормативи. Стандарти 87.24.31 
НОРМАТИВНИЙ 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Теоретичні питання і нормативна база законодавчої метрології 90.01.80 
НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧНИЙ 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
НОРМАТИВНО-ПРАВОВИЙ 
Законодавчі та нормативно-правові акти 71.01.01 
Нормативно-правові акти 85.01.05.05 
НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Упровадження нормативно-технічних документів 84.15.23 
Забезпечення нормативно-технічними документами 84.15.21 
Нормативно-технічні документи із статистики 83.75.17 
Нормативно-технічні основи проектування 67.23.03 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
НОРМУВАННЯ 
Нормування праці 10.63.41 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони атмосферного повітря 87.17.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони вод 87.19.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони ґрунтів 87.21.37 
Організація праці. Нормування праці 06.77.67 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Техніко-економічне нормування 06.75.27 
Технічне нормування в машинобудуванні 55.01.75.23 
Технічне нормування в металургії 53.01.75.11 
Технічне нормування в приладобудуванні 59.01.75.85 
НОСОГЛОТКА 
Хвороби носоглотки 76.29.54.11 
НОТАРІАТ 
Нотаріат 10.71.55 
НОТАРІУС 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
НОУ-ХАУ 
Передача ноу-хау 85.33.05.19 
НУКЛЕЇНОВИЙ 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти 31.23.29 
Обмін нуклеїнових кислот 31.23.29.15 
Хімічний склад нуклеїнових кислот 31.23.29.05 
НУКЛЕОЗИД 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Нуклеозиди 31.23.29.07 
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти 31.23.29 
НУКЛЕОТИД 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Нуклеозиди, нуклеотиди, нуклеїнові кислоти 31.23.29 
Нуклеотиди 31.23.29.09 
НУКЛІД 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
НУМІЗМАТИКА 
Нумізматика 03.81.41 
НЮХ 
Забруднення, що впливають на органи нюху 87.15.08.33 
ОБ'ЄДНАННЯ 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Види об'єднань у роздрібній торгівлі 71.31.11.27 
Державні сільськогосподарські підприємства та об'єднання 10.51.35 
Діяльність міжнародних економічних організацій і об'єднань 06.51.57 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Міжнародні товариства, об'єднання в галузі мистецтва 18.17.57 
Наукове співробітництво в рамках міжнародних об'єднань 12.81.57 
Об'єднання, створені для проведення окремих операцій 72.75.21.05 
Оптово-роздрібні об'єднання, дрібнооптова торгівля 71.29.75.05 
Товариства, об'єднання, організації 04.41.63 
ОБ'ЄКТ 
Акліматизація та інтродукція об'єктів аквакультури 69.25.25 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Біологія об'єктів промислу 69.09.07 
Види роздрібних торговельних об'єктів 71.31.11 
Визначення ефективності використання об'єктів промислової власності 85.35.02.11 
Випробування об'єктів промислової власності 85.35.02 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Вирощування об'єктів аквакультури 69.25.18 
Відтворення об'єктів аквакультури 69.25.14 
Вплив космічної погоди на технічні об'єкти та технологічні процеси 89.53.45.07 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Гасіння пожеж на об'єктах транспорту 81.92.17.17 
Геометричне дослідження об'єктів механіки та фізики 27.21.27 
Гідробіологія середовища проживання об'єктів аквакультури 69.25.03 
Дія випромінювання на біологічні об'єкти 58.35.03 
Дослідження астрономічних об'єктів космічними засобами 89.51 
Дрібнороздрібні торговельні об'єкти (павільйони, кіоски) 71.31.11.11 
Екологія водних об'єктів 70.03.07 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів 70.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів на розглянутій території 23.01.84 
Ергономічне проектування об'єктів різного призначення 81.95.61.13 
Загальна типологія об'єктів будівництва 67.29.03 
Інженерне забезпечення об'єктів будівництва 67.53 
Лабораторні біологічні об'єкти і устаткування для їхнього утримання 34.05.33 
Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності 85.29.07.25 
Об'єкти авторського права 10.41.23 
Об'єкти будівництва 67.29 
Об'єкти винаходу 85.31.31.11 
Об'єкти енергетики та енергетичних господарств 67.29.59 
Об'єкти комунально-побутового призначення 67.29.69 
Об'єкти корисної моделі 85.31.31.13 
Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту. 67.29.65 
Об'єкти міжнародного права 10.87.23 
Об'єкти правової охорони природи 10.53.31 
Об'єкти раціоналізаторських пропозицій 85.31.33.11 
Об'єкти торгових марок 85.31.35.11 
Об'єкти цивільних прав 10.27.23 
Об'єкти цивільної оборони 67.29.73 
Оптика природних об'єктів 29.31.41 
Пожежна безпека на військових об'єктах 78.01.92 
Предмет, об'єкт, мета, сутність науки 12.01.07.03 
Природні території (акваторії) та об'єкти, штучно створені об'єкти, що охороняються 87.31.91 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів стосовно розглянутої території 23.01.82 
Розведення об'єктів аквакультури 69.25.13 
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти 87.15.04.11 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Способи вартісної оцінки об'єктів промислової власності 85.35.02.13 
Теорія керування технічними об'єктами і технологічними процесами 50.03.03 
Територіальне розміщення роздрібних торговельних об'єктів 71.31.17 
Технічні засоби охорони військових об'єктів 78.25.40 
Убезпечення від об'єктів підвищеної небезпеки 86.23.09 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
ОБ'ЄМ 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
ОБ'ЄМНИЙ 
Агрегати та машини для виготовлення об'ємних елементів бетонних і залізобетонних будівель 55.53.35.45 
Інші об'ємні помпи 55.39.37.37 
Лінії та автоматичні комплекси для об'ємного штампування 55.16.17.31 
Механізація і автоматизація для об'ємного штампування 55.16.17.33 
Об'ємне гасіння, засоби гасіння 81.92.19.07 
Об'ємне штампування 55.16.17 
Об'ємний гідропривід 55.03.47.29 
Об'ємні резонатори 47.45.33 
Оснащення для об'ємного штампування 55.16.17.35 
Теорія і дослідження процесів об'ємного штампування 55.16.17.03 
Технологія об'ємного штампування 55.16.17.13 
Устаткування для об'ємного штампування 55.16.17.29 
ОБВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
ОБВ'ЯЗУВАННЯ 
Машини та обладнання для обв'язування, закривання та закупорювання 81.90.13.11 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
ОБВОДНЮВАННЯ 
Джерела обводнювання і водопостачання 70.19.11 
Добування води для обводнювання і водопостачання. Водозабір 70.19.15 
Обводнювання і водопостачання 70.19 
Системи обводнювання і водопостачання, їхні елементи 70.19.17 
ОБГОРОДЖЕННЯ 
Межове обгородження сільськогосподарських земель 68.01.82.27 
ОБҐРУНТУВАННЯ 
Техніко-економічне обґрунтування водогосподарського будівництва 70.17.03 
Техніко-економічне обґрунтування заходів із стандартизації 84.15.75 
Техніко-економічне обґрунтування проектів 55.47.07.31 
Техніко-економічне обґрунтування проектованих суден, проекти 55.45.03.19 
ОБДИРАННЯ 
Обдирання та огранювання каменів, промивання. Види огранювання 80.33.31.07 
ОБЕРТАЛЬНИЙ 
Бурильні машини обертальної та ударно-обертальної дії 55.33.37.35 
Коронки для обертального буріння 55.33.37.39 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
ОБЕРТАННЯ 
Геометрія, обертання і коливання молекул 29.29.19 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
ОБІГ 
Грошовий обіг. Інфляція 06.73.45 
Зовнішньоторговельний обіг. Сальдо торговельного балансу 72.19.37 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
ОБІД 
Системи комплектування і відпускання обідів 55.65.47 
ОБКОРУВАННЯ 
Обкорування та оциліндровування лісоматеріалів 66.19.15.17 
ОБЛАГОРОДЖУВАННЯ 
Виробництво і облагороджування хутра 64.37.23 
ОБЛАДНАНИЙ 
Машини, обладнані радіо 81.93.05.13 
ОБЛАДНАННЯ 
Апаратура для отримання низьких температур. Кріогенне обладнання 81.31.35.05 
Брощурувально-палітурне обладнання 60.29.19.07 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Допоміжні пакувальні матеріали і обладнання 81.90.11 
Допоміжні процеси і обладнання 60.29.21 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовуване обладнання 55.01.93.93 
Зварювальні установки та обладнання 81.35.13.05 
Інструменти та обладнання 81.37.13.11 
Інша медична техніка і обладнання 76.13.99 
Комунікаційне обладнання 50.39.31 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Матеріали для кріогенного обладнання 81.31.09 
Машини для обладнання чорних покриттів 55.53.33.31 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення набору та його складання 60.29.17.11 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Машини та обладнання для обв'язування, закривання та закупорювання 81.90.13.11 
Медичне обладнання 76.13.33 
Мисливствознавство. Мисливське обладнання 68.45.03 
Мікрофотокопіювання (мікрофільмування). Техніка та обладнання 60.31.23 
Обладнання військових аеродромів 78.25.13.49 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Обладнання для вимірювання низьких температур 81.31.37 
Обладнання для зберігання харчових продуктів та їжі 55.67.29 
Обладнання для навантаження і розвантаження транспорту 81.89.15.11 
Обладнання для одержання низьких температур 81.31.35 
Обладнання для перекачування кріогенних рідин 81.31.31 
Обладнання для студій і лабораторій 60.33.19.05 
Обладнання і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Обладнання картографічне 59.73.33.59 
Обладнання та пристрої для випробувань 81.09.81.05 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Обсерваторії, станції, обладнання, апаратура 37.01.49 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Полотноформувальне обладнання 55.59.33.27 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
Протипожежне обладнання 81.92.15.05 
Процеси, обладнання та апарати на підприємствах харчової промисловості 65.13 
Ремонт обладнання для тваринництва 81.83.19.21 
Ремонт обладнання переробних підприємств 81.83.19.13 
Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних засобів 81.83.19.15 
Роботи щодо санітарно-технічного і інженерного обладнання будинків 67.13.47 
Розрахунок площ складського обладнання 81.89.05.11 
Санітарне обладнання на складах 81.89.05.13 
Системи та обладнання літаків і вертольотів 78.25.13.45 
Техніко-експлуатаційні вимоги, які ставляться до складського обладнання 81.89.05.05 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
Технлогічні основи технології ремонту машин і обладнання 81.83.19.05 
Типи і конструктивні елементи складського обладнання 81.89.05.07 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
Устаткування, споруди і обладнання для зберігання вантажів 81.89.15.05 
Хірургічне обладнання 76.13.33.05 
ОБЛАСТЬ 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
ОБЛАШТУВАННЯ 
Облаштування бурових і видобувних підприємств на суші 52.47.82.05 
Облаштування морських родовищ 52.47.21.07 
Роботи щодо облаштування основ і фундаментів. Забивання паль 67.13.21 
ОБЛИЦЬОВУВАННЯ 
Облицьовування деталей у виробництві меблів 66.37.19 
ОБЛИЦЮВАННЯ 
Хром, застосовуваний для покриття тощо. Облицювання 61.31.45.11 
ОБЛІК 
Бухгалтерський облік 71.01.57 
Бухгалтерський облік і звітність 82.15.23.09 
Добір, розміщення і облік кадрів у машинобудуванні 55.01.79.29 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Облік 06.35.31 
Облік і забезпечення охоронності документів 13.71.15.19 
Облік і зберігання музейного фонду 13.51.15.13 
Облік і звітність у зовнішній торгівлі 72.75.35 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Облік і звітність. Аналіз економічної діяльності 06.75.73 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Однакові вимоги до приладів обліку кількості теплоти 67.01.81.07 
Поточний облік населення 05.21.27 
Розслідування і облік нещасних випадків на виробництві 86.29.05 
Сортування, маркування і облік лісоматеріалів 66.19.15.29 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
Статистичний облік відходів 87.01.73.21 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
ОБЛІКОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
Наука управління економікою. Обліково-економічні науки 06.35 
ОБЛОГА 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
ОБМЕЖЕНИЙ 
Морська географія. Морські ареали, обмежені берегами 37.25.39 
ОБМЕЖЕННЯ 
Обмеження і припинення конституційних прав. Надзвичайні заходи 10.15.15.13 
ОБМІН 
Біохімічна енергетика і поєднання шляхів обміну 31.27.39 
Дихання і обмін речовин у рослинах 34.31.19 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Зобов'язальне право. Договори. Угоди. Обмін. Оренда 10.27.61 
Іонний обмін 53.03.17.15 
Обмін білків і амінокислот 31.23.27.13 
Обмін нуклеїнових кислот 31.23.29.15 
Обмін речовин. Живлення 34.39.41 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Регуляція і патологія ліпідного обміну 31.23.33.09 
Хвороби обміну речовин 76.29.37.17 
ОБМІРЮВАННЯ 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
ОБМОЛОТ 
Машини для збирання та обмолоту зернових, круп'яних, бобових культур і кукурудзи 55.57.37.29 
Машини для збирання, обмолоту врожаю 55.57.37 
ОБОВ'ЯЗКОВИЙ 
Загальне обов'язкове навчання 14.15.27 
Обов'язкова сертифікація 84.08.11 
ОБОВ'ЯЗОК 
Основні обов'язки громадян 10.15.15.11 
Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян 10.15.15 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків 10.27.31 
ОБОЛОНКА 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
Електронні оболонки атомів 29.29.15 
Електронні оболонки молекул 29.29.21 
Оболонки 30.19.17 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
ОБОРОНА 
Війська берегової оборони 78.27.13.15 
Війська протиповітряної оборони 78.27.07.15 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Засоби протиракетної оборони 78.25.17.29 
Міністерство оборони 78.27.02.07 
Об'єкти цивільної оборони 67.29.73 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Основні сили оборони 78.27.15.07 
Проблеми цивільної оборони 78.19.11 
Протикосмічна оборона 78.27.37.17 
Протиповітряна оборона держави 78.27.37.07 
Протиракетна оборона 78.27.37.15 
Санітарна освіта в системі цивільної оборони 76.35.37.17 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Територіальна оборона 78.27.37.11 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
Частини та підрозділи радіоелектронної оборони 78.27.07.29 
ОБОРОННИЙ 
Державне оборонне замовлення 78.17.77.07 
Оборонне планування 78.17.09 
Оборонні технології 78.21.61 
ОБОРОННО-ПРОМИСЛОВИЙ 
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України 78.75.33.01 
ОБОРОТНИЙ 
Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал 06.75.31 
Оборотне водокористування 70.94.17 
Основний і оборотний капітал підприємства. Капіталовкладення. Фінанси 06.81.30 
Правовий режим оборотного капіталу 10.23.31.13 
Системи оборотного водопостачання 70.25.18.05 
ОБОРОТНІСТЬ 
Дослідження оборотності руд. Комплексне використання сировини 53.37.15.07 
ОБПИЛЮВАЛЬНИЙ 
Відрізувальні та обпилювальні верстати 55.29.33.45 
ОБРАЗ 
Розпізнавання образів. Оброблення зображень 28.23.15 
Роль кольору у формуванні художнього образу виробу 81.95.05.05 
Теми, сюжети, мотиви, образи в мистецтві 18.07.43 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
Художній образ 18.07.47 
Художній образ у музичному творі 18.41.07.11 
Художній образ у танці 18.49.07.11 
ОБРАЗНИЙ 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
ОБРАЗОТВОРЧИЙ 
Зображувальні засоби в образотворчому мистецтві 18.31.07.19 
Історія образотворчого мистецтва 18.31.09 
Міжнародне співробітництво в галузі образотворчого мистецтва 18.31.17 
Образотворче мистецтво 18.31 
Образотворче мистецтво в Україні 18.31.91.11 
Образотворче мистецтво древнього світу 18.31.09.13 
Образотворче мистецтво другої половини XX ст. 18.31.09.31 
Образотворче мистецтво епохи бароко 18.31.09.19 
Образотворче мистецтво епохи відродження 18.31.09.17 
Образотворче мистецтво епохи класицизму 18.31.09.21 
Образотворче мистецтво епохи реалізму 18.31.09.25 
Образотворче мистецтво епохи романтизму 18.31.09.23 
Образотворче мистецтво окремих країн і народів 18.31.91 
Образотворче мистецтво першої половини XX ст. 18.31.09.29 
Образотворче мистецтво початку XX ст. 18.31.09.27 
Образотворче мистецтво середніх віків 18.31.09.15 
Організація і управління в галузі образотворчого мистецтва 18.31.15 
Охорона пам'яток образотворчого мистецтва 18.31.94 
Стилі і напрями образотворчого мистецтва 18.31.07.13 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
Теорія і методологія образотворчого мистецтва 18.31.07 
ОБРОБІТОК 
Загальні питання механізації обробітку ґрунту 55.57.31.01 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
Механізація обробітку ґрунтів 68.85.29 
Обробіток ґрунту 68.29.15 
Устаткування для обробітку ґрунту, поливання рослин 55.53.29.31 
ОБРОБЛЕННЯ 
Абразивне оброблення 59.13.01.15 
Автоматизація збирання і оброблення даних наукового експерименту 50.53.17 
Автоматизовані системи оброблення геологічної інформації 52.01.29.05 
Автоматичне оброблення тексту 16.31.21.03 
Алгоритми і програми оброблення геологічної інформації 52.01.29.07 
Аналіз і оброблення електроакустичних сигналів 47.55.35 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Верстати для електрофізико-хімічного оброблення 55.29.33.51 
Верстати і устаткування для оброблення деревини 66.29.29 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Виготовлення і оброблення деталей верху взуття 64.41.18 
Виготовлення і оброблення деталей низу взуття 64.41.17 
Види художнього оброблення каменю 80.31.35.05 
Видобуток і оброблення газу 52.47.33.05 
Видобуток і оброблення нафти 52.47.29.05 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Вирощування прядильних культур та їхнє первинне оброблення 64.29.09.15 
Вібраційне оброблення 55.22.17.15 
Водопідготування та оброблення води 70.27.13 
Водоструминне оброблення 55.20.15.21 
Волого-теплове оброблення і оброблення швейних виробів 64.33.23 
Волого-теплове оброблення напівфабрикатів і готових трикотажних виробів 64.31.25.21 
ГВС оброблення деталей автомобілів 81.19.51.13 
Гідрометрія і оброблення даних 37.27.15 
Голографічне оброблення зображень і сигналів 47.37.35 
Декоративне хімічне оброблення. Хімічне забарвлення, відбілювання 81.33.33.21 
Динаміка абразивного оброблення 55.19.05.17 
Економічні та організаційні питання оброблення статистичної інформації 83.77.75 
Електроерозійне оброблення 55.20.17 
Електронно-іонне оброблення 59.13.01.19 
Електронно-променеве оброблення 55.20.15.15 
Електрофізико-хімічне оброблення 55.20 
Електрохімічне оброблення 55.20.19 
Електрохімічне оброблення поверхні 61.13.27.11 
Загальні питання термічного оброблення 55.21.15.01 
Загальні питання термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.01 
Загальні питання хіміко-термічного оброблення 55.21.19.01 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Засоби автоматизованого оброблення радіолокаційної інформації 78.25.17.21 
Засоби оброблення і пошуку інформації 20.53.19 
Захисне оброблення пиломатеріалів 66.31.25 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Імпульсні способи оброблення 55.16.20 
Інші види електрофізико-хімічного оброблення 55.20.99 
Інші види оброблення деревини 66.29.99 
Інші види термічного та зміцнювального оброблення 55.21.99 
Інші види хіміко-термічного оброблення 55.21.19.99 
Інші способи оброблення поверхонь 55.22.17.99 
Іоннопроменеве оброблення 55.20.15.17 
Комбіновані методи оброблення 55.20.27 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Контрольовані середовища для термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.11 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Лазерне оброблення 55.20.15.13 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процеси абразивного оброблення 55.19.05.31 
Машини для механічного оброблення бетону 55.53.35.49 
Машини для оброблення взуття 55.59.41.39 
Машини для підготування риби до оброблення. Устаткування для оброблення риби 69.53.13 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і устаткування для механічного оброблення продуктів 55.67.31.29 
Машини і устаткування для оброблення молока 55.63.51.29 
Машини і устаткування для оброблення поштових відправлень 55.69.33 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Машини і устаткування для первинного оброблення тютюну 55.63.45.29 
Машини і устаткування для теплового оброблення продуктів 55.65.43 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Метеорологічні прилади і методи спостережень та оброблення даних 37.21.03 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи оброблення та аналізу соціологічної інформації 04.15.41 
Методи приймання та оброблення сигналів 47.05.17 
Механічне оброблення шкіри 64.35.21 
Механічне або ручне оброблення 81.37.13.13 
Механічне декоративне оброблення 80.33.29.07 
Механічне оброблення деревини 66.29.21 
Механічне оброблення твердих горючих копалин 61.53.13.07 
Наземні системи оброблення даних 55.49.45.33 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Оброблення в магнітному полі 55.22.17.19 
Оброблення даних досліджень Землі з космосу 89.57.35 
Оброблення даних фізичного експерименту 29.03.45 
Оброблення деталей у виробництві меблів 66.37.21 
Оброблення дорогоцінних і кольорових металів та їхніх сплавів 80.33.29 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
Оброблення дробом 55.21.21.19 
Оброблення матеріалів різанням 55.19.03.31 
Оброблення оптичних поверхонь 81.37.13 
Оброблення поверхні 53.41.53 
Оброблення поверхні пластичним деформуванням (ППД) 55.21.21 
Оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22 
Оброблення поверхонь після нанесення покриттів 55.22.31 
Оброблення потоками енергії 55.20.15 
Оброблення продуктів забою худоби 65.59.17 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Оброблення результатів геодезичного вимірювання 36.16.43 
Оброблення результатів дослідження 83.03.01.11 
Оброблення різанням 59.13.01.13 
Оброблення скла та скловиробів 61.35.31.11 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Оброблення тютюну 65.57.13 
Обчислювальна техніка і засоби оброблення даних у військовій техніці 78.25.37 
Океанологічні спостереження і оброблення даних 37.25.03 
Основи оброблення абразивним інструментом 55.19.05 
Основи оброблення лезовим інструментом 55.19.03 
Первинне оброблення волокнистих матеріалів 64.29.15 
Первинне оброблення дерев і заготовленого лісу 66.19.15 
Первинне оброблення продукції тваринництва 64.29.09.17 
Первинне оброблення шкіряної сировини 64.35.15 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
Первинне оброблення шкур 64.37.15 
Підготування шкіри для дублення. Оброблення голини 64.35.17 
Плазмове оброблення 55.20.15.19 
Позапічне оброблення сталі 53.31.23.21 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Попереднє оброблення поверхонь 55.22.17 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Пристрої для волого-теплового оброблення повітря 55.55.43.37 
Програмне забезпечення оброблення статистичної інформації 83.77.31 
Продукція промислового полювання і її первинне оброблення 68.45.71 
Продукція рослинництва, її первинне оброблення і зберігання 68.35.71 
Продукція тваринництва та її первинне оброблення 68.39.71 
Процеси та устаткування для варіння та оброблення скла 61.35.31.07 
Процесори, пристрої оброблення векторних обчислень, креслярсько-математичні 59.73.33.41 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
Розпізнавання образів. Оброблення зображень 28.23.15 
Розрахунок і оптимізація умов абразивного оброблення 55.19.05.25 
Синтез і оброблення телевізійних сигналів 47.51.39 
Системи оброблення даних 59.73.31.35 
Системи оброблення статистичної інформації 83.77.23 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Способи оброблення матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.27 
Способи оброблення матеріалів лезовим інструментом 55.19.03.29 
Стружкоутворення в процесі абразивного оброблення 55.19.05.15 
Теорія і дослідження імпульсних способів оброблення 55.16.20.03 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Теорія процесів оброблення спечених матеріалів 53.39.03.17 
Теплове оброблення деревини 66.29.15 
Теплове оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.19 
Теплові явища в процесі абразивного оброблення 55.19.05.19 
Терміче і хіміко-термічне оброблення металів і сплавів 53.49.21 
Термічне і зміцнювальне оброблення 55.21 
Термічне оброблення 55.21.15 
Термічне оброблення виливків 55.15.09.25 
Термомеханічне оброблення 55.21.17 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
Техніки художнього оброблення шкіри 80.31.39.05 
Технічні засоби оброблення статистичної інформації 83.77.29 
Технологічне підготовування оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.13.15.23 
Технологічне підготування електрофізико-хімічного оброблення 55.13.15.15 
Технологічне підготування механічного оброблення 55.13.15.13 
Технологічне підготування термічного та зміцнювального оброблення 55.13.15.19 
Технологічні операції механічного оброблення 55.19.13.13 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.15 
Технологія для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15.15 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
Технологія і устаткування для оброблення деревини 66.29 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
Технологія імпульсних способів оброблення 55.16.20.13 
Технологія механічного оброблення 55.19.13 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Ультразвукове оброблення 55.20.23 
Устаткування для виготовлення й оброблення ювелірних виробів 80.33.13 
Устаткування для видобутку та оброблення природного каменю 55.53.39.45 
Устаткування для волого-теплового оброблення 55.59.35.33 
Устаткування для газополуменевого оброблення металів і сплавів 55.69.29 
Устаткування для імпульсних способів оброблення 55.16.20.29 
Устаткування для іншого оброблення 55.59.37.39 
Устаткування для механічного оброблення шкіри і хутра 55.59.37.35 
Устаткування для оброблення деревини 66.29.35 
Устаткування для оброблення дорогоцінного і виробного каменю 80.33.13.11 
Устаткування для оброблення і перероблення паперу і картону 66.45.51.33 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
Устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.25 
Устаткування для первинного оброблення волокнистих матеріалів 55.59.29.29 
Устаткування для санітарного оброблення посуду і приладів 55.65.49 
Фазові перетворення в процесі хіміко-термічного оброблення сталей 53.49.05.53 
Фарбування і оброблення трикотажних полотен і виробів 64.31.23 
Фарбування і оброблення шкіри 64.35.23 
Фотограмметричне оброблення знімків 36.29.27 
Фотокіноматеріали та їхнє оброблення 60.33.09 
Хіміко-термічне оброблення 55.21.19 
Холодильна оброблення м'яса і м'ясних продуктів 65.59.19 
Холодильне оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.21 
Художнє оброблення кістки та рогу 80.31.35.13 
Художнє оброблення шкіри 80.31.39 
Художнє оброблення ювелірних металів 80.33.29.11 
Якість поверхні і точність абразивного оброблення 55.19.05.21 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
ОБРОБЛЮВАНІСТЬ 
Оброблюваність матеріалів абразивним інструментом 55.19.05.29 
ОБРОБЛЯННЯ 
Теорія обробляння сигналів у системах зв'язку 49.03.05 
ОБРОСТАННЯ 
Корозія, обростання і заходи боротьби з ними 69.01.97 
ОБРУБУВАННЯ 
Обрубування виливків 55.15.21.31 
ОБРЯД 
Обряди, традиції і звичаї в особистому житті 03.61.05 
ОБРЯДОВІСТЬ 
Питання богослужіння та обрядовості 21.61.21 
ОБСЕРВАТОРІЯ 
Астрономічні обсерваторії. Астроклімат 41.51.15 
Обсерваторії для дослідження та прилади для вимірювання геомагнетизму 37.15.04 
Обсерваторії, станції, обладнання, апаратура 37.01.49 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
ОБСЛУГА 
Навчально-тренувальні засоби підготування бойової обслуги 78.25.17.27 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Бібліографічне обслуговування 13.41.52 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Види інформаційного обслуговування 20.51.19 
Виконання господарського права. Правова робота і правове обслуговування 10.23.61 
Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування 71 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Ефективність інформаційного обслуговування 20.51.23 
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 23.04.83 
Житлово-комунальне господарство. Домоводство. Побутове обслуговування 75 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Інформаційне обслуговування 20.51 
Комп'ютеризація. Інформатизація. Економіка інформаційного обслуговування 06.54.51 
Лікувально-профілактичне обслуговування 86.25.09 
Матеріально-побутове обслуговування непрацездатних 10.67.57 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Обслуговування запитів стосовно наукової літератури 13.41.52.17 
Обслуговування запитів стосовно художньої літератури 13.41.52.15 
Обслуговування і догляд за гірничим устаткуванням 52.01.83.11 
Обслуговування туристів 71.37.13 
Організація обслуговування та ресторанний сервіс 71.33.33 
Післяпольотне обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.43 
Побутове обслуговування. Будівництво житла на індивідуальне замовлення 75.33 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Ремонт і експлуатаційне обслуговування радіоелектронної апаратури 47.13.85 
Ремонт і технічне обслуговування лісозаготівельного устаткування 66.19.95.25 
Санітарно-побутове обслуговування 86.25.11 
Соціологія сфер матеріального виробництва та обслуговування 04.51.27 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
Танкоремонтні машини і машини технічного обслуговування 78.25.10.23 
Теорія масового обслуговування та її додатки 28.29.07 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
Технологія процесу продажу товарів і обслуговування покупців 71.31.13 
Туристично-екскурсійне обслуговування 71.37 
Устаткування для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29 
Устаткування для технічного обслуговування роботів і маніпуляторів 55.30.33.19 
Форми і методи обслуговування в готелях 71.35.13 
ОБСМОЛЕННЯ 
Устаткування для заготівлі живиці та обсмолення 55.53.41.41 
ОБСТАВИНА 
Форс-мажорні обставини 72.27.35 
ОБСТЕЖЕННЯ 
Вибіркові демосоціальні обстеження населення 05.21.41 
Обстеження населення 05.21.23 
Післяпольотне обстеження космонавтів 55.49.43.37 
ОБСЯГ 
Передумови та обсяг соціальної допомоги 76.75.31.07 
ОБТІКАННЯ 
Задачі обтікання 27.35.19 
Обтікання тіл за надзвукових і гіперзвукових швидкостей 55.49.03.29 
ОБУМОВЛЕНИЙ 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
ОБЧИСЛЕННЯ 
Варіаційне обчислення 27.37.15 
Варіаційне обчислення. Математична теорія керування 27.37 
Диференціальне та інтегральне обчислення 27.23.17 
Інтегральні перетворення. Операційне обчислення 27.23.21 
Логічні системи і обчислення 02.21.31 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
Процесори, пристрої оброблення векторних обчислень, креслярсько-математичні 59.73.33.41 
Прямі обчислення в задачах оптимізації 28.29.23 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка 50 
Алгоритми і обчислювальні функції 27.03.17 
Аналогові обчислювальні машини (АОМ) 50.31 
Аналого-цифрові (гібридні) обчислювальні машини і обчислювальні комплекси 50.35 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Діагностика засобів обчислювальної техніки 50.07.07 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Загальні питання автоматики та обчислювальної техніки 50.01 
Засоби обчислювальної техніки 81.89.15.13 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Історія автоматики та обчислювальної техніки. Персоналія 50.01.09 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Машинні, графічні та інші методи обчислювальної математики 27.41.23 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Обчислювальна математика 27.41 
Обчислювальна техніка в задачах керування 89.23.41 
Обчислювальна техніка і засоби обробки даних у військовій техніці 78.25.37 
Обчислювальна техніка у водному господарстві 70.85.31 
Обчислювальні мережі (ОМ) 50.39 
Обчислювальні системи, центри і мережі в статистиці 83.77.33 
Обчислювальні центри (ОЦ) 50.37 
Організація обчислювального процесу в ОМ 50.39.19 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Програмне забезпечення обчислювальних мереж 50.41.23 
Статистика інформатики та обчислювальної техніки 83.31.39 
Теоретичні основи обчислювальної техніки 50.07 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Теорія і проблематика обчислювальних мереж 50.05.15 
Теорія обчислювальних систем високої продуктивності 50.07.05 
Технологія та устаткування для виробництва засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13 
Технологія та устаткування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Цифрові обчислювальні машини та обчислювальні комплекси (ОК) 50.33 
ОБЧИСЛЮВАННЯ 
Розподілені обчислювання в космічній діяльності 89.57.47.05 
ОВДОВІННЯ 
Одруження, розлучення, овдовіння 05.11.31 
ОВОЧ 
Виробництво заморожених овочів і фруктів 65.53.31 
Виробництво сушених овочів і фруктів 65.53.33 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Заготівля овочів і плодів 68.43.37 
Зберігання овочів і фруктів 65.53.09 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
ОВОЧЕВИЙ 
Виробництво овочевих консервів 65.53.30 
Виробництво плодово-ягідних і овочевих соків 65.53.39 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Овочеві і баштанні культури 68.35.51 
ОВОЧЕСУШИЛЬНИЙ 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Машини і устаткування для консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 55.63.41 
ОВОЧЕСХОВИЩА 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
Склади-холодильники, овочесховища 55.63.41.47 
ОВТ 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
ОГЛЯД 
Складання оглядів 20.19.21 
ОГОЛОШЕННЯ 
Афіші. Оголошення 60.29.29.17 
ОГРАНЮВАННЯ 
Обдирання та огранювання каменів, промивання. Види огранювання 80.33.31.07 
ОДЕРЖАННЯ 
Апаратура для одержання біогазу 62.35.29.13 
Безпосереднє одержання заліза і сталі 53.31.17 
Біотехнологічне одержання алкалоїдів 62.13.49 
Біотехнологічне одержання амінокислот 62.13.37 
Біотехнологічне одержання антибіотиків 62.13.35 
Біотехнологічне одержання білка одноклітинних 62.13.31 
Біотехнологічне одержання біоліпідів 62.13.55 
Біотехнологічне одержання вітамінів і коферментів 62.13.47 
Біотехнологічне одержання інших продуктів 62.13.99 
Біотехнологічне одержання мікробіологічних добрив 62.13.53 
Біотехнологічне одержання нуклеозидів, нуклеотидів і нуклеїнових кислот 62.13.51 
Біотехнологічне одержання органічних кислот 62.13.45 
Біотехнологічне одержання пептидів, цукрозамінників 62.13.39 
Біотехнологічне одержання пестицидів 62.13.43 
Біотехнологічне одержання полісахаридів 62.13.57 
Біотехнологічне одержання стероїдних гормонів 62.13.59 
Біотехнологічне одержання ферментних препаратів 62.13.41 
Математичні моделі процесів, пов'язаних з одержанням рекомбінатних білків 62.37.99.21 
Машини і устаткування для одержання соків 55.63.41.43 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Методи одержання біомедичної інформації 34.57.23 
Обладнання для одержання низьких температур 81.31.35 
Одержання біогазу 62.35.29.07 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Одержання важкої води 58.29.17 
Одержання водню 62.35.29.05 
Одержання вторинних метаболітів 62.33.29.07 
Одержання газоподібного палива 62.35.29 
Одержання етанолу 62.35.31.05 
Одержання і використання побічних продуктів целюлозно-паперової промисловості 66.45.47 
Одержання і використання радіофармацевтичних препаратів 34.49.37 
Одержання і виробництво матеріалів 55.49.09.49 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Одержання і очищення дисперсних систем 31.15.39 
Одержання і перероблення газів. Крекінг та риформінг газів 61.51.15.05 
Одержання і перероблення гасу 61.51.15.11 
Одержання і перероблення мазутів і напівмазутів 61.51.15.17 
Одержання ізотопів 58.29 
Одержання інших елементарних напівпровідників 53.41.35 
Одержання інших компонентів рідкого палива 62.35.31.07 
Одержання інших подвійних сполук 53.41.37.23 
Одержання карбіду кремнію 53.41.37.15 
Одержання напівпровідникових сполук 53.41.37 
Одержання напівпровідникових твердих розчинів 53.41.39 
Одержання напівпровідникового германію 53.41.29 
Одержання напівпровідникового кремнію 53.41.31 
Одержання напівпровідникового селену і телуру 53.41.33 
Одержання особливо чистого заліза 53.31.17.25 
Одержання подвійних сполук із селеном 53.41.37.17 
Одержання подвійних сполук із сіркою 53.41.37.21 
Одержання подвійних сполук із телуром 53.41.37.19 
Одержання покриттів, що не відбивають світла 81.37.15.05 
Одержання потрійних сполук 53.41.37.25 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
Одержання рідкого палива 62.35.31 
Одержання синтетичних шлаків у чорній металургії 53.31.15.31 
Одержання солей галургійним методом 61.29.29 
Одержання спадщини і відмовлення від спадщини 10.45.51 
Одержання сплавів 53.37.13.21 
Одержання та перероблення газолінів 61.51.15.07 
Одержання трансгенних тварин біотехнологічним методом 62.37.31 
Одержання трансуранових ізотопів 58.29.21 
Одержання харчових добавок методами біотехнології 62.99.39 
Одержання хлору методом електролізу розплавлених сполук 61.31.37.07 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Устаткування для одержання захисних атмосфер 53.07.05.23 
Хімічне одержання заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.23 
ОДЕРЖУВАННЯ 
Одержування і вимірювання тисків у фізичному експерименті 29.03.25 
ОДЕРЖУВАЧ 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
ОДИНИЦЯ 
Парадигматичні, синтагматичні і єрархічні відношення між мовними одиницями 16.21.15.05 
Речення як основна синтаксична одиниця 16.21.43.03 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Фізичні одиниці. Системи одиниць 29.03.15 
ОДИНИЧНИЙ 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
ОДНАКОВИЙ 
Однакові вимоги до приладів обліку кількості теплоти 67.01.81.07 
ОДНОКЛІТИННИЙ 
Біотехнологічне одержання білка одноклітинних 62.13.31 
ОДНОКОЛІЙНИЙ 
Вузли одноколійних машин 55.43.39.45 
Загальні проблеми розвитку одноколійних машин 55.43.39.02 
Одноколійні машини та їхні вузли 55.43.39 
ОДНООСІБНИЙ 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
ОДНОПАРТІЙНИЙ 
Однопартійна система 11.15.52 
ОДНОРІДНИЙ 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
ОДНОРІДНІСТЬ 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
ОДНОЯДЕРНИЙ 
Одноядерні ароматичні сполуки 31.21.25.05 
ОДРУЖЕННЯ 
Одруження, розлучення, овдовіння 05.11.31 
ОДЯГ 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Національний одяг. Прикраси. Мода 03.61.03 
Спеціалізований одяг для медичного персоналу і хворих 76.09.37 
Спортивний одяг і взуття 77.13.27 
Структара та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
ОЗБРОЄННЯ 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81.09 
Військова авіаційна техніка та озброєння 78.25.13 
Військово-морська техніка і озброєння 78.25.25 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Зберігання та експлуатація озброєння і військової техніки 78.25.03 
Індивідуальне озброєння і спорядження 78.25.05 
Лазерне озброєння 78.25.23.05 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Мінно-торпедне озброєння 78.25.25.19 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Озброєння і техніка для ракетних військ 78.25.16 
Озброєння морської піхоти 78.25.25.13 
Озброєння та військова техніка 78.25 
Ракетно-артилерійське озброєння 78.25.25.17 
Ракетно-артилерійське озброєння сухопутних військ 78.25.07 
Робототехнічні системи авіаційного озброєння 78.25.13.05 
Спеціальне озброєння та техніка будівельних військ 78.25.51.19 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Спеціальне озброєння та техніка Національної гвардіїі 78.25.51.05 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Стандартизація й уніфікація озброєння та військової техніки 78.01.37 
Стрілецьке озброєння 78.25.05.05 
Теорія озброєння 78.19.17 
Технології виробництва озброєння і військової техніки 78.21.61.07 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
Тральне та протичовнове озброєння 78.25.25.21 
Утилізація озброєння та військової техніки 78.25.45 
Ціни на військову техніку та озброєння 78.75.47.05 
Штурманське озброєння 78.25.25.15 
ОЗДОБЛЕНИЙ 
Виготовлення оздобленої зброї 80.33.14.19 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
ОЗДОБЛЕННЯ 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
Оздоблення ДВП. Фарбування. Ламінування 66.35.31.19 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
Оздоблення плитних матеріалів синтетичними плівками 66.35.29.35 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
Фарбування і оздоблення 64.29.23 
ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ 
Брошурувально-палітурні та оздоблювальні процеси і устаткування 60.29.19 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Інше оздоблювальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.35 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Устаткування для оздоблювальних будівельних робіт 55.53.37.37 
Устаткування для оздоблювальних і кінцевих операцій з шкіри і хутра 55.59.37.37 
Фарбувальне та оздоблювальне устаткування 55.59.31.31 
ОЗДОРОВЧИЙ 
Оздоровча активність у різні ігрові періоди 77.03.55 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
ОЗЕЛЕНЕННЯ 
Машини для озеленення міст 55.55.29 
Озеленення населених пунктів. Догляд і відновлення зелених насаджень 75.31.39 
ОЗЕРО 
Озера. Ставки. Водоймища 70.27.05.17 
Розведення риби в озерах 69.25.49.07 
ОЗНАКА 
Генетика кількісних ознак 34.23.37 
Успадковування ознак людини без патології 34.23.39 
ОЗОКЕРИТ 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
ОЗОНАТОР 
Іонізатори, озонатори 55.55.43.43 
ОК 
Цифрові обчислювальні машини та обчислювальні комплекси (ОК) 50.33 
ОКЕАН 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Геологія дна морів і океанів 38.21.31 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Динаміка атмосфери і океану 30.51.33 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Загальна динаміка океану і взаємодія океану з атмосферою 37.25.15 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Тектоніка дна морів і океанів 52.13.47.11 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Терміка, оптика, акустика океану 37.25.25 
Хімія океану 37.25.27 
ОКЕАНІЧНИЙ 
Петрографія океанічних порід і підводний вулканізм 38.37.27 
ОКЕАНІЯ 
Географія Австралії й Океанії 39.23.25 
Історія Австралії та Океанії 03.19.83 
Історія населення країн Океанії й Австралії 05.31.25 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Регіональна геологія Австралазії, Австралії, Океанії 38.21.27 
Статистика країн Океанії та Австралії 83.37.25 
ОКЕАНОГРАФІЯ 
Лід у морі. Лід і айсберги з погляду океанографії 37.25.37 
ОКЕАНОЛОГІЧНИЙ 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Океанологічні спостереження і оброблення даних 37.25.03 
ОКЕАНОЛОГІЯ 
Океанологія 37.25 
Прикладна океанологія 37.25.51 
Промислова океанологія 69.09.03 
Регіональна океанологія 37.25.33 
ОКЕАНОТЕХНІКА 
Застосування роботів і маніпуляторів в океанотехніці 55.30.51.35 
ОКИСЕЛ 
Плутоній, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.31 
Торій, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.33 
Уран, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.29 
ОКИСНЕННЯ 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Внутрішнє окиснення, внутрішнє азотування 53.49.05.57 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
Механізм високотемпературного окиснення металів 81.33.03.05 
Теорія високотемпературного окиснення металів 81.33.03.03 
ОКИСНИЙ 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Окисна кераміка 55.09.35.23 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
ОКИСНЮВАННЯ 
Окиснювання рідких металів і сплавів 53.03.11.17 
ОКИСНЮВАЧ 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
ОКО 
Опіки очей 76.29.56.25 
Травми очей 76.29.56.31 
ОКСИГЕНОБАРОТЕРАПІЯ 
Оксигенобаротерапія 76.29.60.11 
ОКСИД 
Відновлення оксидів металів 53.03.11.15 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
Вогнетриви на основі оксидів хрому 61.35.35.17 
Інші елементи, оксиди, мінеральні кислоти, основи, солі 61.31.51 
Інші природні мінерали. Природні оксиди 61.61.49.19 
Оксиди металів 81.33.43.05 
Синтетичні неорганічні оксиди. Активований оксид алюмінію 61.61.49.25 
ОКСИДНИЙ 
Оксидні конденсатори 45.35.35 
Структура і властивості оксидних шарів 81.33.03.07 
ОКСИДУВАННЯ 
Захисне оксидування поверхні 81.33.33.23 
Фосфатування, хроматування, оксидування тощо 55.22.17.17 
ОКСИКИСЛОТА 
Оксикислоти 31.21.21.19 
ОКУЛЯРИ 
Окуляри і оптика 76.13.35 
Оптичне скло. Скло для окулярів. Кольорове скло 81.37.09.05 
ОЛЕНЯРСТВО 
Оленярство 68.39.57 
ОЛІГОФРЕНІЯ 
Олігофренія 76.29.52.33 
ОЛІЙНИЙ 
Заготівля зерна і насіння олійних культур 68.43.29 
Олійні та ефіроолійні культури 68.35.37 
Покриття на основі олії та воску. Олійні фарби 81.33.35.07 
ОЛІЙНО-ЖИРОВИЙ 
Нові розробки, розширення асортименту в олійно-жировій промисловості 65.65.41 
Олійно-жирова промисловість 65.65 
ОЛІМПІАДА 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
ОЛІМПІЙСЬКИЙ 
Олімпійська освіта 77.01.41 
Олімпійські ігри. Олімпійський рух 77.31.13 
Спортивні й олімпійські сувеніри 80.33.71.15 
ОЛІФА 
Оліфи 61.65.35 
Покриття на основі смол. Лаки. Оліфи 81.33.35.11 
ОЛІЯ 
Виробництво рослинних олій 65.65.29 
Головні компоненти ефірних олій 61.47.31.11 
Ефірні олії 61.47.31 
Машини і устаткування для виробництва олії 55.63.51.31 
Натуральні ефірні, олії 61.47.31.05 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Перероблення рослинних олій і жирів 65.65.33 
Покриття на основі олії та воску. Олійні фарби 81.33.35.07 
Синтетичні ефірні олії 61.47.31.07 
ОЛОВОМІСТКИЙ 
Розроблення родовищ оловомістких руд і пісків 52.31.41 
ОМ 
Обчислювальні мережі (ОМ) 50.39 
ОНКОІМУНОЛОГІЯ 
Онкоімунологія 34.43.45 
ОНКОЛОГІЯ 
Ветеринарна лейкозологія та онкологія 68.41.67 
Молекулярна онкологія 34.15.51 
Онкологія 76.29.49 
ОНТОГЕНЕЗ 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
ООН 
Збройні сили ООН 78.27.61 
Міжнародні організації. Право міжнародних організацій (ООН тощо) 10.87.47 
ООН та її установи 11.25.49 
ОПАД 
Випадання опадів 87.15.07.17 
Кислотні опади 87.15.07.19 
Сучасні опади 38.15.15 
ОПАЛЕННЯ 
Дрова на опалення 66.19.91.11 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Системи кондиціонування, вентиляції, освітлення та опалення 55.41.05.47 
Системи опалення і гарячого водопостачання 67.53.23 
Установки і пристрої для опалення і гарячого водопостачання 55.55.37.31 
Устаткування для опалення 55.55.37 
ОПАЛУБЛЕННЯ 
Механізоване опалублення 55.53.35.37 
ОПЕРА 
Театр опери і балету 18.45.45.13 
ОПЕРАТИВНИЙ 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
Теорія оперативного мистецтва 78.19.03.05 
Устаткування для оперативної поліграфії 55.61.29 
Хірургія оперативна 76.29.39.07 
ОПЕРАТИВНО-ТАКТИЧНИЙ 
Оперативно-тактичні та тактичні комплекси і ракети 78.25.07.05 
ОПЕРАТОР 
Лінійні оператори та операторні рівняння 27.39.19 
Математичне моделювання діяльності оператора 81.95.61.07 
Спектральна теорія лінійних операторів 27.39.21 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Функціональний аналіз і теорія оператора 27.39 
ОПЕРАТОРНИЙ 
Лінійні оператори та операторні рівняння 27.39.19 
ОПЕРАЦІЙНИЙ 
Інтегральні перетворення. Операційне обчислення 27.23.21 
Операційні системи 50.41.15 
ОПЕРАЦІЯ 
Дослідження операцій 27.47.19 
Заготівельні операції 80.33.29.05 
Комерційні операції 82.15.21.05 
Метод сіткового планування багатоетапних операцій 28.29.25 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Моделювання операцій за схемою марковських випадкових процесів 28.29.29 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
Об'єднання, створені для проведення окремих операцій 72.75.21.05 
Операції з давальницькою сировиною 72.13.73.19 
Операції збройних сил 78.27.37.13 
Операції, що супроводжують складальні процеси 55.18.19.25 
Підготовчі операції 55.19.13.11 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Розрахунки щодо зовнішньоторговельних операцій 72.21 
Технологічні операції механічного оброблення 55.19.13.13 
Технологічні операції пошиття 64.33.17.15 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.29 
Устаткування для оздоблювальних і кінцевих операцій з шкіри і хутра 55.59.37.37 
Форми розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.31 
ОПЕРЕТА 
Театр музичної комедії (оперети) 18.45.45.15 
ОПИС 
Бібліографічний опис джерел інформації 20.19.15 
Гірнича промисловість і описи підприємств по країнах 52.01.76 
Комплексні кліматичні описи 37.23.19 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Опис будівельних підприємств і фірм 67.01.76 
Опис винаходу (корисної моделі) 85.29.07.15 
Опис винаходу і корисної моделі 85.35.03.11 
Опис допоміжних підрозділів підприємств 53.01.76.07 
Опис заводів 53.37.13.05 
Опис основних підрозділів підприємств 53.01.76.05 
Опис підприємств 44.01.76; 45.01.76; 47.01.76; 49.01.76; 50.01.76; 53.01.76; 55.01.76; 59.01.76; 61.01.76; 62.01.76; 64.01.76; 65.01.76; 69.01.76 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Опис підприємств ОПК (ВПК) 78.75.33.09 
Опис підприємств і фірм 23.01.76 
Опис підприємств кольорової металургії 53.37.01.76 
Опис підприємств порошкової металургії 53.39.01.76 
Опис підприємств транспорту 73.01.76 
Опис підприємств чорної металургії 53.31.01.76 
Технічні характеристики та опис суден 55.45.35.29 
ОПИСОВИЙ 
Описовий метод 16.21.21.11 
ОПІК 
Опіки 76.29.41.07 
Опіки очей 76.29.56.25 
ОПІКА 
Опіка, піклування і патронат 10.47.61 
ОПІНІОНІКА 
Громадська думка і право. Опініоніка 10.07.33 
ОПІР 
Випробування механічних властивостей матеріалів. Опір матеріалів 81.09.81.11 
Електропечі та установки нагрівання опором 45.43.31 
Індукційне контактне зварювання опором (індукційне зварювання) 81.35.17.11 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
Сталі з високим омним опором 53.49.13.25 
ОПК 
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України 78.75.33.01 
ОПК Росії 78.75.33.03 
Опис підприємств ОПК (ВПК) 78.75.33.09 
ОПЛАВЛЕННЯ 
Контактне зварювання оплавленням. Електролітне зварювання 81.35.17.13 
Стикове зварювання. Зварювання оплавленням 81.35.17.05 
ОПЛАТА 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Оплата праці. Заробітна плата 06.75.71; 06.77.77 
ОПОРНИЙ 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Опорні ізолятори 45.49.31 
ОПОРНО-РУХОВИЙ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
ОПОРОЖНЕННЯ 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
ОПОРЯДЖУВАЛЬНИЙ 
Опоряджувальні роботи 67.13.41 
Опоряджування взуття 64.41.23 
Устаткування для брошурувально-палітурних і опоряджувальних робіт 55.61.37 
ОПОСЕРЕДКОВАНИЙ 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
ОПРАВА 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ОПРАЦЮВАННЯ 
Автоматичне опрацювання тексту 20.19.27 
ОПРІСНЮВАЧ 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
ОПРОМІНЕНИЙ 
Басейни для зберігання опромінених збірок 58.91.17 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
ОПРОМІНЮВАЛЬНИЙ 
Опромінювальні прилади і установки 45.51.37 
ОПТИКА 
Астрономічна оптика. Телескопи оптичного діапазону 41.51.21 
Атмосферна оптика 37.21.19 
Випромінювання і хвильова оптика 29.31.15 
Волоконнооптичні системи. Прилади на основі волоконної оптики 47.35.41 
Квантові прилади нелінійної оптики 47.35.39 
Корпускулярна оптика 29.35.39 
Математичні моделі електродинаміки та оптики 27.35.33 
Математичні моделі електронної оптики 27.35.34 
Молекулярна оптика 29.31.19 
Окуляри і оптика 76.13.35 
Оптика 29.31 
Оптика атомів та іонів 29.31.17 
Оптика природних об'єктів 29.31.41 
Оптика твердих тіл 29.31.21 
Перетворення частот методами нелінійної оптики 29.33.29 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Терміка, оптика, акустика океану 37.25.25 
Фізіологічна оптика 29.31.47 
ОПТИКО-ЕЛЕКТРОННИЙ 
Аналіз складальної технологічності оптико-електронних приладів 59.14.25.15 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
ОПТИКО-МЕХАНІЧНИЙ 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
ОПТИКО-ФІЗИЧНИЙ 
Загальні проблеми оптичниго і оптико-фізичного вимірювання 90.27.37.02 
Оптичні та оптико-фізичні вимірювання 90.27.37 
ОПТИМАЛЬНИЙ 
Оптимальні режими праці та відпочинку 86.25.07 
Оптимальні системи 28.19.15 
Теорія корисності і прийняття рішень. Теорія оптимальних рішень. Багатокритеріальні задачі 28.29.04 
ОПТИМІЗАЦІЯ 
Антропогенний вплив на ландшафт. Охорона і оптимізація ландшафту 87.29 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
Оптимізація біотехнологічних процесів 62.13.27 
Оптимізація бурових процесів 52.47.15.17 
Оптимізація ландшафту 87.29.37 
Оптимізація надійності 28.27.15 
Оптимізація системи автоматичного керування 50.43.23 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Прямі обчислення в задачах оптимізації 28.29.23 
Розрахунок і оптимізація умов абразивного оброблення 55.19.05.25 
Розрахунок і оптимізація умов різання 55.19.03.27 
Стан і оптимізація середовища проживання 87.24.29 
Теорія логістики. Оптимізація витрат у бізнесі 06.35.23.03 
ОПТИМІСТИЧНИЙ 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
ОПТИМУМ 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
ОПТИЧНИЙ 
Апаратура оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.33 
Астрономічна оптика. Телескопи оптичного діапазону 41.51.21 
Взаємодія оптичного випромінювання з речовиною 29.31.27 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Допоміжні матеріали для оптичного виробництва 81.37.09.23 
Загальні проблеми оптичного і оптико-фізичного вимірювання 90.27.37.02 
Люмінесцентні органічні барвники. Оптичні відбілювачі 61.39.51 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Методи керування оптичним випромінюванням 29.33.17 
Нелінійні оптичні властивості середовищ 29.33.25 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Оброблення оптичних поверхонь 81.37.13 
Оптична голографія 47.37.29 
Оптичне виробництво 81.37 
Оптичне скло. Скло для окулярів. Кольорове скло 81.37.09.05 
Оптичний зв'язок у вільному просторі та апаратура 49.46 
Оптичні властивості дисперсних систем 31.15.43 
Оптичні ЕОМ 50.33.41 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Оптичні деталі фотоапаратів 60.33.19.21 
Оптичні запам'ятовувальні пристрої 50.11.33 
Оптичні квантові генератори і підсилювачі (лазери) 29.33.15 
Оптичні матеріали 81.37.09 
Оптичні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.31 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
Оптичні покриття 81.37.15 
Оптичні прилади 90.27.37.33 
Оптичні прилади у воєнній справі 78.25.32 
Оптичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.31 
Оптичні системи локації 47.49.43 
Оптичні та оптико-фізичні вимірювання 90.27.37 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках 47.03.11 
Приймальні пристрої оптичного когерентного випромінювання 47.35.37 
Приймачі оптичного випромінювання 90.27.37.17 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади і методи спостережної оптичної астрофізики 41.51.27 
Прилади керування оптичним випромінюванням 47.35.35 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
Розроблення родовищ оптичної і п'єзооптичної сировини 52.39.43 
Системи оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.29 
Спеціальні оптичні прилади та їхнє застосування 90.27.37.39 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
ОПТОВИЙ 
Види і типи посередників в оптовій торгівлі 71.29.11.05 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Оптова закупівельна діяльність 71.29.13.11 
Оптова торгівля 71.29 
Оптова торгівля у сфері збуту 71.29.13.05 
Оптова торгівля через склади-магазини самообслуговування 71.29.12 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Підприємства і склади оптової торгівлі 71.29.11 
Склади підприємств оптової торгівлі 81.89.03.07 
Технологічні процеси на складах підприємств оптової торгівлі 71.29.13 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
ОПТОВИК 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
ОПТОВО-РОЗДРІБНИЙ 
Оптово-роздрібні об'єднання, дрібнооптова торгівля 71.29.75.05 
ОПТОВОЛОКОННИЙ 
Оптоволоконні кабелі 45.47.43 
ОПТОЕЛЕКТРОННИЙ 
Оптоелектронні прилади 47.33.33 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
ОПУСТЕЛЮВАННЯ 
Контроль за опустелюванням 87.01.81.41 
ОРБІТА 
Виведення на орбіту космічних апаратів 55.49.05.33 
Зустріч на орбіті. Динаміка перехоплення 55.49.05.39 
ОРБІТАЛЬНИЙ 
Акредитація органів із сертифікації 84.07.81 
Архіви, служби перекладу та інші інформаційні органи 20.15.71 
Біомеханіка природних і штучних органів 34.53.43 
Внутрішньодержавні органи зовнішніх відносин 10.87.33 
Галузеві та відомчі органи інформації 20.15.09 
Діяльність контрольних органів 10.17.39 
Діяльність органів виконавчої влади 82.13.29.07 
Діяльність органів законодавчої влади 82.13.29.05 
Діяльність органів судової влади 82.13.22 
Забруднення, що впливають на органи нюху 87.15.08.33 
Закони і постанови, прийняті законодавчим органом 10.01.01.03 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
Закордонні органи зовнішніх відносин 10.87.35 
Імунокомпетентні клітини і органи 34.43.29 
Інформаційна діяльність державних органів (відомств інтелектуальної власності) 85.29.01.05 
Культура тканин і органів рослин 34.31.33 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Механіка орбітальних польотів 55.49.05.37 
Наднаціональні та міжнародні органи інформації 20.15.06 
Напрями діяльності державних органів 82.13.29 
Напрями діяльності органів державного управління 82.14 
Національні органи інформації 20.15.07 
Органи адміністративної юстиції 10.71.51 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Органи керування 81.95.59.11 
Органи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.07 
Органи розслідування 10.71.41 
Органи управління 10.17.21 
Правоохоронні органи 10.71 
Правоохоронні органи окремих країн 10.71.91 
Регенерація органів і тканин 34.03.37 
Регіональні, локальні органи інформації 20.15.11 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Система органів влади і державного управління 10.15.33 
Система органів державної влади і управління 11.15.45 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Суд. Судова влада. Судові органи 10.71.31 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
Трансплантація тканин і органів. 34.03.35 
Туберкульоз окремих органів 76.29.53.11 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Участь громадськості в діяльності правоохоронних органів 10.71.63 
Хвороби кровотворних органів 76.29.33.23 
Хвороби чоловічих статевих органів 76.29.43.15 
ОРГАНІЗАЦІЇ-АГЕНТ 
Організації-агенти. Агентські угоди 84.13.52.05 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВИЙ 
Організаційно-правові основи охорони довкілля 10.53.21 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАКТИЧНИЙ 
Організаційно-практична діяльність церков 21.61 
ОРГАНІЗАЦІЙНО-РОЗПОРЯДНИЦЬКИЙ 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
ОРГАНІЗАЦІЯ 
(Організація виробництва) -> 0Д.дА.Ае 06.75.19 
(Організація і структура галузей економіки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.03 
Автоматизовані системи керування підприємствами та організаціями 50.49.37 
Автоматизовані системи організаційного керування 50.49 
Ведення господарства в благодійних організаціях 75.33.51.07 
Види ГВС за організаційною структурою 81.19.29.05 
Воєнна організація держави 78.17.75.05 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Державні, національні та міжнародні організації щодо якості 81.81.03 
Діяльність міжнародних економічних організацій і об'єднань 06.51.57 
Діяльність міжнародних наукових центрів і організацій 12.81.21 
Документи Всесвітньої організації охорони здоров'я 76.01.17.05 
Досвід організації досліджень у зарубіжних країнах 12.41.03 
Економіка та організація підприємства. Керування підприємством 06.81 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління і прогнозування 89.01.75 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування 28.01.75; 37.01.75; 38.01.75; 39.01.75; 44.01.75; 45.01.75; 47.01.75; 50.01.75; 53.01.75; 55.01.75; 58.01.75; 59.01.75; 61.01.75; 62.01.75; 64.01.75; 65.01.75; 66.01.75; 69.01.75; 71.01.75; 76.75.75; 77.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування 31.01.75; 66.37.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Економічні проблеми організації і управління господарством країни 06.75 
Економічні та організаційні питання оброблення статистичної інформації 83.77.75 
Експлуатація залізниць. Організація руху. Перевезення 73.29.61 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Естетична організація предметного середовища 81.95.29 
Жіночі організації 11.15.65 
Загальна організація і забезпечення 71.37.08.05 
Загальні питання організації та управління 82.01 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Інші громадсько-політичні організації 11.15.74 
Історія організації і управління. Персоналія 82.01.09 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Комунікативна організація речення 16.21.43.23 
Медичні вузи. Організація роботи 76.75.33.17 
Медичні училища. Організація роботи 76.75.33.21 
Міжнародна організація торгівлі 72.29.17 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій 38.01.17; 41.01.17; 44.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у суднобудуванні 55.45.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо інформатиції 20.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Міжнародні економічні відносини. Міжнародні організації 06.51.51 
Міжнародні організації (урядові) 11.25.47 
Міжнародні організації і установи. Міжнароднийі екологічний рух 87.05.33 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Міжнародні організації, угоди і заходи із стандартизації 84.13.17 
Міжнародні організації. Право міжнародних організацій (ООН тощо) 10.87.47 
Міжнародні торгові організації 72.29 
Молодіжні організації 11.15.67 
Наукова організація машинобудівного виробництва 55.01.75.21 
Наукова організація металургійного виробництва 53.01.75.07 
Наукова організація праці 26.31.21 
Наукова організація приладобудування 59.01.75.83 
Неурядові міжнародні організації 11.25.57 
Організація і управління 82 
Організації для зовнішньоторговельних розрахунків 72.75.21 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організаційна структура збройних сил 78.19.05.07 
Організаційна структура науки 12.41.21.05 
Організаційні заходи щодо пожежної безпеки на підприємствах 59.01.92.31 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Організаційні форми і методи стандартизації в машинобудуванні 55.01.37.21 
Організаційні форми і методи стандартизації в металургії 53.01.37.37 
Організаційні форми і структури управління 82.15.09 
Організація аварійно-рятувальних служб 81.93.05 
Організація біологічного експерименту 34.05.15 
Організація ветеринарно-санітарної справи 68.41.21 
Організація виробництва 06.81.19 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Організація виробничого процесу 81.13.05 
Організація гасіння пожеж 81.92.17.05 
Організація дозвілля, забави, розваги в сім'ї 14.39.13 
Організація досліджень, економіка і планування. Заводи 55.47.01.21 
Організація друку 19.51.31 
Організація зв'язку на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.21 
Організація змішаних перевезень 73.47.49 
Організація і безпека дорожнього руху 73.31.17 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Організація і діяльність метрологічної служби в Україні 90.21.05 
Організація і керування підприємством 82.15.23 
Організація і керування статистикою 83.75 
Організація і методика проведення військових навчань 78.27.01.03 
Організація і планування проектних робіт 81.14.03 
Організація і проведення наукових і технічних виставок з питань металургії 53.01.13.19 
Організація і проведення наукових і технічних з'їздів з питань металургії 53.01.13.07 
Організація і проведення наукових і технічних конгресів з питань металургії 53.01.13.11 
Організація і проведення наукових і технічних конференцій з питань металургії 53.01.13.13 
Організація і проведення наукових і технічних семінарів з питань металургії 53.01.13.17 
Організація і проведення наукових і технічних симпозіумів з питань металургії 53.01.13.15 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
Організація і техніка креслярських робіт у машинобудуванні 55.03.14.29 
Організація і техніка систем управління 82.15.13 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Організація і технологія перевезень на промисловому транспорті 73.41.61 
Організація і технологія повітряних перевезень 73.37.61 
Організація і управління в галузі архівної справи 13.71.15 
Організація і управління в галузі бібліографії 13.41.15 
Організація і управління в галузі бібліотечної справи 13.31.15 
Організація і управління в галузі естради 18.55.15 
Організація і управління в галузі культури 13.15 
Організація і управління в галузі мистецтва 18.15 
Організація і управління в галузі музейної справи 13.51.11.15 
Організація і управління в галузі музичної культури 18.41.15 
Організація і управління в галузі образотворчого мистецтва 18.31.15 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Організація і управління в галузі театру 18.45.15 
Організація і управління в галузі хореографічного мистецтва 18.49.15 
Організація і управління в галузі цирку 18.51.15 
Організація і управління в системі освіти 14.15.15 
Організація і управління зовнішньої торгівлі 72.75 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація і управління. Планування на підприємстві 06.81.12 
Організація ігр для дітей дошкільного віку 14.23.17 
Організація інформаційної діяльності. Бібліотечна справа 20.15 
Організація кінематографії 18.67.15 
Організація кінотеатрів 18.67.15.15 
Організація кримінальних судів у цілому 10.79.29 
Організація матеріально-технічного постачання і збуту 82.15.23.07 
Організація науки. Політика в галузі науки 12.41 
Організація науково-дослідних і проектних робіт 55.33.01.21 
Організація науково-дослідних робіт 21.01.21; 27.01.21; 28.01.21; 29.01.21; 30.01.21; 31.01.21; 34.01.21; 37.01.21; 39.01.21; 62.01.21; 71.01.21; 76.01.21; 77.01.21; 82.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі статистики 83.01.21 
Організація науково-дослідних робіт із стандартизації 84.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі геодезії і картографії 36.01.21 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація науково-дослідних робіт. Діяльність установ 41.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт 43.01.21; 44.01.21; 45.01.21; 47.01.21; 49.01.21; 50.01.21; 52.01.21; 53.01.21; 55.01.21; 58.01.21; 59.01.21; 61.01.21; 64.01.21; 65.01.21; 66.01.21; 68.01.21; 70.01.21; 73.01.21; 78.01.21; 86.01.21; 89.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 67.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт 69.01.21 
Організація науково-дослідної роботи 72.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі культури 13.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі літературознавства 17.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі мистецтва 18.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі психології 15.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі філософії 02.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в демографії 05.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в мовознавстві 16.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в соціології 04.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Організація науково-дослідної роботи з проблем масової комунікації 19.01.21 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Організація обслуговування та ресторанний сервіс 71.33.33 
Організація обчислювального процесу в ОМ 50.39.19 
Організація основного виробництва 82.15.23.03 
Організація пожежної охорони 81.92.05 
Організація послуг зв'язку 49.34.06 
Організація праці 06.75.65 
Організація праці. Нормування праці 06.77.67 
Організація праці. Підвищення кваліфікації 10.63.43 
Організація промислової санітарії в машинобудуванні 55.01.94.75 
Організація професійно-технічного навчання 81.79.11.05 
Організація радіомовлення 19.65.31 
Організація ремонту 52.01.83.05 
Організація ресторанного господарства 71.33.35 
Організація робіт і режими роботи ОЦ 50.37.15 
Організація роботи лікарсько-льотної комісії 76.35.29.05 
Організація роботи медпунктів на транспорті 76.33.41.17 
Організація роботи музейних магазинів 13.51.15.07 
Організація роботи на складах 81.89.75.07 
Організація роботи поштових підприємств 49.47.31 
Організація роботи транспортних вузлів 73.47.23 
Організація сигналізації на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.23 
Організація служби військ 78.19.05.17 
Організація телебачення 19.61.31 
Організація управління економікою 82.15 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Організація, управління, планування і прогнозування науки 12.41.21 
Організація, яка забезпечує і обслуговує виробництво 82.15.23.05 
Основи теорії і принципи організації та управління 82.05.09 
Партійна система і масові громадські організації 10.15.55 
Підсобні господарства підприємств і організацій 67.01.98; 68.01.98; 69.01.98; 73.01.98; 76.01.98 
Політична роль релігійних організацій 11.15.71 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
Принципи організації освіти 14.15.07 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
Проектні та конструкторські організації 81.14.05 
Проектування та організація ОЦ 50.37.14 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Рівні організації документації 13.71.15.15 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Соціальна організація і управління 04.21.61 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
Статистика окремих організацій і закладів 83.37.63 
Статистика партійних і громадських організацій 83.33.61 
Статистичні матеріали міжнародних організацій 83.35.23 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Студентські організації у вищій професійній школі 14.35.17 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Тара, пакування, маркування. Організація товарообороту 71.01.90 
Теорія керування організаційними системами 50.03.05 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Технічна організація. Патрульні машини 81.93.05.05 
Товариства, об'єднання, організації 04.41.63 
Торговельні установи. Організаційні форми торговельної діяльності 71.01.97 
Торгово-посередницькі організації 71.01.97.15 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Управління і організація в галузі соціального забезпечення 10.67.21 
Учнівські організації в загальноосвітній школі 14.25.17 
Учнівські організації в професійно-технічній школі 14.31.17 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
ОРГАНІЗМ 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Вплив тренувань на організм 76.35.41.11 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
Забруднювальні речовини в організмах рослин і тварин 87.26.27 
Організм і середовище 34.35.15 
Радіобіологія організму 34.49.21 
Шкідливий вплив космічних факторів на організм 76.35.29.11 
ОРГАНІЧНИЙ 
Аналіз органічних речовин 31.19.29 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
Біотехнологічне одержання органічних кислот 62.13.45 
Вибухові речовини, вироблені з органічних речовин 61.43.29.11 
Виробництво матеріалів на основі органічних в'яжучих. Виробництво асфальтобетону 67.15.49 
Виробництво органічних розчинників шумуванням 65.45.33 
Виробництво харчових органічних кислот 65.55.35 
Електрохімічний синтез органічних речовин 61.13.25.33 
Забруднення органічними речовинами 87.15.08.39 
Інші органічні адсорбенти 61.61.49.11 
Люмінесцентні органічні барвники. Оптичні відбілювачі 61.39.51 
Машини для основного внесення органічних добрив 55.57.33.31 
Механізми органічних реакцій 31.21.18 
Органічна геохімія 38.33.25 
Органічна хімія 31.21 
Органічні в'яжучі матеріали і вироби на їхній основі 67.09.43.05 
Органічні відходи 87.53.13.37 
Органічні добрива і добрива біологічного походження 61.33.39 
Органічні залишки докембрію 38.31.17 
Органічні Іонні речовини 61.71.29.05 
Органічні матеріали і будівельні вироби на їхній основі 67.09.43 
Органічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.11 
Органічні реактиви 61.69.31 
Органічні синтетичні лікарські речовини 61.45.31 
Промисловий синтез органічних барвників і пігментів 61.39 
Склад органічних речовин. Якісний аналіз 31.19.29.05 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Технологія лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65 
Технологія органічних речовин і продуктів 61.37 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
ОРГАНО-ВОЛОКНИСТИЙ 
Виробництво органо-волокнистих матеріалів і виробів з них для будівництва 67.15.53 
Органо-волокнисті будівельні матеріали і вироби на їхній основі 67.09.41.05 
ОРГТЕХНІКА 
Засоби оргтехніки 59.73 
Засоби оргтехніки в науково-інформаційній діяльності 20.53.31 
Оргтехніка і мала механізація машинобудівних заводів 55.01.85.31 
Устаткування, оргтехніка і приладдя для офісів 59.73.25 
ОРДЕН 
Ордени і медалі 80.33.71.17 
ОРЕНДА 
Зобов'язальне право. Договори. Угоди. Обмін. Оренда 10.27.61 
ОРІЄНТАЦІЯ 
Біонічно важливі системи орієнтації, локації та навігації 34.53.21 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Промисловість, окремі види промисловості з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.29 
Сексуальна орієнтація 76.35.39.17 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
ОРІЄНТОВАНИЙ 
Деревинні плити з орієнтованими стрижнями 66.35.29.15 
ОРІЄНТУВАННЯ 
Спортивне орієнтування 77.29.52 
ОРНАМЕНТ 
Архітектурні деталі, орнаменти і прикраси 67.09.95 
ОРНАМЕНТАЛЬНИЙ 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
ОРНАМЕНТОВАНИЙ 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
ОРНІТОЗ 
Орнітоз 76.29.50.43 
ОРТОПЕДИЧНИЙ 
Ортопедичне взуття 76.09.35.07 
Ортопедичні корсети і коригувальі апарати 76.09.35.11 
Ортотопічна трансплантація 76.29.46.11 
ОРТОПЕДІЯ 
Лікувальна фізична культура в ортопедії та травматології 76.29.61.13 
Ортопедія і травматологія. Медичні аспекти протезування 76.29.41 
ОРТОФОСФАТ 
Фосфоровмісні солі. Ортофосфати 61.31.41.11 
ОРТОФОСФОРНИЙ 
Виробництво фосфоровмісних кислот. Ортофосфорна кислота 61.31.41.07 
ОСАД 
Осад на фільтрі 87.53.13.39 
Осад, отриманий у результаті землечерпальних робіт 87.53.13.41 
Осади і відходи стічних вод 70.25.91 
Прилади для промивання осаду 31.05.35.09 
ОСАДЖЕННЯ 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Устаткування для фільтрації, сепарації та осадження 55.39.31.31 
ОСАДЖУВАННЯ 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
Нанесення покриття способом хімічного осаджування 81.33.33.07 
Осаджування 53.03.13.19 
Осаджування металів з газової фази 53.03.17.25 
ОСАДОВИЙ 
Відкладення осадових матеріалів 87.15.07.11 
Осадові породи 38.15.19; 38.37.29 
ОСАДОВО-МЕТАМОРФІЧНИЙ 
Літологія осадово-метаморфічних порід 38.15.25 
ОСВІТА 
Автоматизація і автоматизовані системи в освіті 14.01.85 
Безперервна освіта 14.15.25 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Вища професійна освіта. Педагогіка вищої професійної школи 14.35 
Дошкільна освіта. Дошкільна педагогіка 14.23 
Екологічна освіта і виховання 87.01.45 
Економіка освіти 06.71.45 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Загальна історія освіти і педагогічної думки 14.09.03 
Загальна теорія освіти і навчання (дидактика) 14.07.07 
Загальні питання народної освіти і педагогіки 14.01 
Інновації в освіті 14.01.76 
Інтеграційні процеси в освіті 14.01.95 
Інформаційна діяльність у сфері освіти і педагогіки 14.01.29 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Історія освіти і педагогіки для дорослих 14.09.37 
Історія освіти і педагогіки. Персоналія 14.09 
Історія розвитку освіти і педагогічної думки в окремих країнах 14.09.91 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Історія середньої професійної освіти, педагогіки середньої професійної освіти 14.09.33 
Кадри освітян 14.01.79 
Медична і фармацевтична освіта 76.75.33 
Методика додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.09 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Моделювання і проектування в системі освіти 14.01.82 
Народна освіта 23.04.63 
Народна освіта і педагогіка в окремих країнах 14.91 
Народна освіта. Педагогіка 14 
Наука, культура та освіта 12.21.35 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Національні доктрини розвитку освіти 14.01.01.03 
Олімпійська освіта 77.01.41 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Організація і управління в системі освіти 14.15.15 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Освіта вища 76.75.33.05 
Освіта для дорослих. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта 14.37 
Освіта і навчання в професійній школі 14.31.07 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Освіта і навчання в сім'ї 14.39.07 
Освіта і навчання у вищій професійній школі 14.35.07 
Освіта середня 76.75.33.19 
Освіта фармацевтична 76.75.33.23 
Освіта для окремих груп населення 14.15.23 
Питання музичної освіти 18.41.01.17 
Питання освіти в кіномистецтві 18.67.01.13 
Питання театральної освіти 18.45.07.11 
Питання художньої освіти 18.31.01.11 
Післядипломна економічна освіта 06.01.79.05 
Позашкільна (додаткова) освіта і виховання. Позашкільна педагогіка 14.27 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
Правові питання в системі освіти 14.01.80 
Принципи організації освіти 14.15.07 
Релігія, культура і освіта 21.41.63 
Санітарна освіта 76.35.37 
Санітарна освіта в армії 76.35.37.15 
Санітарна освіта в закладах охорони здоров'я 76.35.37.05 
Санітарна освіта в навчальних закладах 76.35.37.13 
Санітарна освіта в системі цивільної оборони 76.35.37.17 
Санітарна освіта в сільському господарстві 76.35.37.11 
Санітарна освіта на підприємствах 76.35.37.07 
Середня професійна освіта. Педагогіка середньої професійної освіти 14.33 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 81.79.11.17 
Система освіти 14.15 
Соціальне патнерство в освіті 14.43.44 
Соціологія освіти і виховання 04.51.53 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
Споруди освіти 67.29.81 
Статистика освіти 83.33.47 
Статистика освіти і педагогіки 14.01.73 
Ступенева освіта 14.15.24 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Теорія додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.05 
Теорія дошкільної освіти і навчання 14.23.07 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Управління економічною освітою 06.01.79.03 
ОСВІТЛЕНІСТЬ 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
ОСВІТЛЕННЯ 
Освітлення розчинів 58.91.21 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Пристрої для зарядження та перезарядження при денному освітленні 60.33.19.17 
Рудникове енергопостачання і освітлення 52.13.29 
Системи кондиціонування, вентиляції, освітлення та опалення 55.41.05.47 
ОСВІТЛЮВАЛЬНИЙ 
Освітлювальні прилади і установки 45.51.33 
Піротехнічні сигнальні пристрої. Освітлювальна апаратура 61.43.37.05 
ОСВІТНІЙ 
Атестація і акредитація освітніх закладів 14.15.17 
Освітній склад населення 05.61.29 
ОСВІТНЬО-ВИХОВНИЙ 
Освітньо-виховна робота музеїв 13.51.08.19 
ОСВОЄННЯ 
Комплексне освоєння надр. Ресурсозаощадження 52.01.81.05 
Освоєння земель, призначених для меліорації. Рекультивація 68.31.26 
Освоєння зрошуваних земель 70.21.41 
Освоєння морських площ 52.47.82.07 
Освоєння осушуваних територій 70.23.43 
Освоєння та осушення мерзлотних ґрунтів 70.23.44 
Освоєння цілинних і перелогових земель 68.29.17 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвиту космонавтики 89.35 
Проблеми освоєння тіл Сонячної системи 89.35.15 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
ОСКАРЖЕННЯ 
Вирок. Оскарження 10.79.43 
Оскарження рішень. Відомства 85.31.42.19 
ОСЛІВНИЦТВО 
Ослівництво і мулівництво 68.39.53 
ОСМОЛ 
Устаткування для заготівлі живиці та осмолу 66.19.95.23 
ОСМОС 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
ОСМОТИЧНИЙ 
Осмотичний тиск 31.15.31.11 
ОСНАЩЕННЯ 
Житло, оснащення і умеблювання 75.29.33 
Загальні питання оснащення ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.55 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Модельне оснащення 55.15.21.15 
Оснащення 55.16.23.35 
Оснащення для верстатів 55.29.33.59 
Оснащення для згинальних робіт 55.16.22.35 
Оснащення для комплексних процесів 55.16.13.35 
Оснащення для листового штампування 55.16.19.35 
Оснащення для об'ємного штампування 55.16.17.35 
Оснащення для пресування профілів 55.16.24.35 
Оснащення, пристосування та інвентар для будівельних робіт 67.17.33 
Приладо-інструментальне оснащення наукових робіт 12.41.65.03 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Структара та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
Технічне оснащення бібліотек 13.20.31 
Технічне оснащення культурно-просвітніх установ 13.20.65 
Технічне оснащення установ культури 13.20 
Технологічне оснащення 55.31.37 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Умеблювання і оснащення приміщень для окремих категорій верств населення 75.33.51.05 
Установки і оснащення для наукових досліджень 12.41.65.05 
ОСОБА 
Особи, що підлягають покаранню. Правопорушники. Суб'єкти карних дій 10.77.03.05 
Посадові особи кримінального суду 10.79.27 
Суб'єкти цивільних прав (особи) 10.27.21 
Юридичні особи і предмети міжнародного права 10.87.07.03 
ОСОБИСТИЙ 
Гігієна особиста 76.33.29.05 
Обряди, традиції і звичаї в особистому житті 03.61.05 
Прилади особистої гігієни 55.67.37 
ОСОБИСТІСТЬ 
Види злочинців, правопорушників. Особистість злочинця 10.81.51 
Культура і особистість 13.11.28 
Мистецтво і особистість 18.07.23 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
Особистість ученого 12.31.51 
Особистість, маси і суспільство 02.41.51 
Психологія особистості 15.21.51 
Соціалізація особистості 04.61.11 
Соціальна культура особистості 04.61.13 
Соціальна психологія особистості. Особистість і суспільство. Психологія життєвої сфери 15.41.21 
Соціальна типологія особистості 04.61.05 
Соціологія особистості і поведінки 04.61 
Сутність особистості: різні подходи до її розуміння 04.61.03 
Теорія розвитку особистості 14.07.03 
Типи і властивості особистості 15.21.51.03 
Характер особистості 15.21.51.05 
ОСОБЛИВИЙ 
Будівництво в особливих умовах 67.13.59 
Залізниці особливої конструкції 73.29.11.05 
Зварювання тиском. Особливі види зварювання 81.35.21 
Одержання особливо чистого заліза 53.31.17.25 
Особливі види автомобілів 55.43.35 
Особливі види кримінального права різних країн 10.77.05.91 
Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право 10.77.05 
Особливі випадки газової корозії металів 81.33.05.11 
Особливий стан і явища психіки 15.21.61 
Особливо чисті речовини 61.69.35 
Пакетування та пакування особливих виробів і матеріалів 81.90.13.07 
Плинність середовищ з особливими властивостями 30.51.27 
Теорія процесів виробництва особливо чистих металів 53.03.17 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
ОСОБЛИВІСТЬ 
Національні особливості архітектури 67.07.11 
Основні особливості процесу газифікації 61.53.19.05 
Особливості виробництва за окремими категоріями кримінальних справ 10.79.51 
Особливості проведення за окремими категоріями цивільних справ 10.31.51 
Особливості рослинництва в різних природних і штучних середовищах 68.35.17 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
Підводна топографія. Особливості морського дна 37.25.35 
Специфічні особливості дисперсних систем 31.15.37.05 
ОСОБОВИЙ 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
ОСТОВ 
Остови зруйнованих суден 87.53.13.53 
ОСУД 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
ОСУШЕННЯ 
Норми і режими осушення 70.23.05 
Освоєння та осушення мерзлотних ґрунтів 70.23.44 
Осушення боліт 70.23.40 
Осушення і водозниження 38.61.25 
Осушення родовищ 52.13.31.11 
Осушення сільськогосподарських земель 68.31.23 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
Техніка осушення 70.23.39 
ОСУШУВАЛЬНИЙ 
Екологічні вимоги до осушувальних систем 70.23.94 
Осушувальні системи 70.23 
Осушувальні системи та їхні елементи 70.23.15 
Регулювання водоприймачів осушувальних систем 70.23.37 
Ремонт осушувальних систем 70.23.46 
Судновий баласт і осушувальні системи 55.45.33.33 
ОСУШУВАЛЬНО-ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ 
Осушувально-зволожувальні системи 70.23.16 
ОСУШУВАНИЙ 
Освоєння осушуваних територій 70.23.43 
Режими зволоження на осушуваних землях 70.23.35 
ОСУШУВАННЯ 
Комплексне використання водних ресурсів. Вплив зрошування і осушування надовкілля 70.94 
ОСЦИЛЯТОР 
Зв'язані нелінійні осцилятори. Квазіперіодичний рух 28.29.65.15 
ОСЬ 
Вали і осі 55.03.31 
ОСЬОВИЙ 
Відцентрові та осьові компресори 55.39.39.29 
ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ 
Оториноларингологія (ЛОР) 76.29.54 
ОТОЧЕННЯ 
Причини і умови, що породжують злочини. Вплив зовнішнього оточення 10.81.35 
ОТРУЄННЯ 
Харчові отруєння 76.29.50.53 
ОТРУЙНИЙ 
Укуси отруйних тварин 76.35.47.19 
ОФІС 
Устаткування, оргтехніка і приладдя для офісів 59.73.25 
ОФІЦІЙНИЙ 
Офіційний бюлетень промислової власності 85.29.07.13 
Офіційні документи. Матеріали загального характеру 05.01.05 
Офіційні матеріали з питань масової комунікації, журналістики і засобів масової інформації 19.01.05 
ОФОРМЛЕННЯ 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Конструктивне оформлення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.35 
Митний контроль та митне оформлення 72.15.41.25 
Правове оформлення права успадковування 10.45.61 
Приладдя для оформлювання 55.55.51.35 
Складання, редагування і оформлення карт 36.33.23 
ОФСЕТНИЙ 
Літографські фарби. Фарби для офсетного друку 60.29.11.19 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
ОФТАЛЬМОЛОГІЯ 
Офтальмологія 76.29.56 
ОХОЛОДЖЕНИЙ 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
ОХОЛОДЖЕННЯ 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
Способи охолодження кріопомп 81.29.19.07 
Тверднення та охолодження виливків 55.15.03.15 
ОХОЛОДЖУВАЛЬНИЙ 
Мастила, гідравлічні та охолоджувальні рідини 61.51.33 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
ОХОЛОДЖУВАННЯ 
Охолоджування ДВЗ 55.42.27.41 
ОХОЛОДЖУВАЧ 
Випаровувачі. Охолоджувачі. Охолоджувачі для розсолів. Льодогенератори 81.31.11.21 
ОХОРОНА 
Авіаційна охорона лісів 68.47.41.05 
Автоматизація управління охороною праці 86.19.15 
Антропогенний вплив на ландшафт. Охорона і оптимізація ландшафту 87.29 
Відкриття спадщини і заходи щодо її охорони 10.45.31 
Відповідальність за порушення правил охорони природи 10.53.65 
Відходи у сфері охорони здоров'я 87.53.13.77 
Гігієна і санітарна охорона міст 76.33.33.05 
Державний нагляд за охороною праці 86.19.17 
Документи Всесвітньої організації охорони здоров'я 76.01.17.05 
Економіка охорони здоров'я і соціального забезпечення 06.71.47 
Економіка природокористування і охорони довкілля 06.71.63 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Забруднення і охорона атмосферного повітря 87.17 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Загальні питання медицини і охорони здоров'я 76.01 
Загальні питання охорони довкілля і екології людини 87.01 
Загальні питання охорони праці 86.01 
Закони України про охорону прав 85.01.01.53 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Інвестиції в галузі охорони довкілля 87.01.75.23 
Інформаційна діяльність у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.29 
Інші галузі медицини і охорони здоров'я 76.35 
Інші питання охорони праці і техніки безпеки в металургії 53.01.93.11 
Історія діяльності щодо охорони пам'яток історії та культури 13.61.09 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Керівні матеріали щодо охорони довкілля і екології людини 87.01.01 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Комплексні і регіональні проблеми охорони вод 87.19.91 
Комплексні та регіональні проблеми охорони ландшафту 87.29.91 
Комплексні та регіональні проблеми охорони надр 87.23.91 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
Медицина і охорона здоров'я 76 
Менеджмент усфері охорони здоров'я 76.75.75.11 
Методика охорони пам'ятників 13.61.07 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Міжнародна система охорони промислової власності 85.01.17.11 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Накази Міністерства охорони здоров'я України 76.01.01.05 
Населення і охорона здоров'я 05.11.61 
Нормування. Стандарти щодо охорони атмосферного повітря 87.17.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони вод 87.19.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони ґрунтів 87.21.37 
Об'єкти правової охорони природи 10.53.31 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Організаційно-правові основи охорони довкілля 10.53.21 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Організація пожежної охорони 81.92.05 
Охорона авторських прав 10.41.51 
Охорона видів диких тварин, що мігрують 87.27.17 
Охорона ґрунтів 87.21 
Охорона ґрунтів в окремих регіонах і країнах 87.21.91 
Охорона ґрунтів від водної та вітрової ерозії 87.21.05 
Охорона довкілля 37.01.94; 38.01.94; 39.01.94; 43.01.94; 44.01.94; 45.01.94; 47.01.94; 49.01.94; 50.01.94; 53.01.94; 55.01.94; 58.01.94; 59.01.94; 61.01.94; 62.01.94; 66.01.94; 67.01.94; 69.01.94; 73.01.94; 76.01.94; 78.01.94 
Охорона довкілля в автомобілебудуванні 55.43.01.94 
Охорона довкілля в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.94 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Охорона довкілля в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.94 
Охорона довкілля в кольоровій металургії 53.37.01.94 
Охорона довкілля в котлобудуванні 55.36.01.94 
Охорона довкілля в легкій промисловості 64.01.94 
Охорона довкілля в ливарному виробництві 55.15.01.94 
Охорона довкілля в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.94 
Охорона довкілля в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.94 
Охорона довкілля в порошковій металургії 53.39.01.94 
Охорона довкілля в сільському господарстві 68.01.94 
Охорона довкілля в технології машинобудування 55.13.01.94 
Охорона довкілля в умовах лісового господарства 68.47.94 
Охорона довкілля в целюлозно-паперовій промисловості 66.45.48 
Охорона довкілля в чорній металургії 53.31.01.94 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Азії 87.51.19 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Охорона довкілля і природних ресурсів Америки 87.51.23 
Охорона довкілля і природних ресурсів Африки 87.51.21 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Охорона довкілля і природних ресурсів у світі 87.51.14 
Охорона довкілля на морських промислах 52.47.13 
Охорона довкілля на нафтових промислах 52.47.09 
Охорона довкілля на промислах 52.47.11 
Охорона довкілля в процесі перероблення вторинної сировини 81.91.94 
Охорона довкілля у процесі збагачування 52.45.94 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Охорона довкілля. Екологічний менеджмент на підприємствах 65.01.94 
Охорона довкілля. Екологія людини 87 
Охорона здоров'я 23.04.81 
Охорона здоров'я в зарубіжних країнах 76.75.91 
Охорона і поліпшення міського середовища 87.03.15 
Охорона лісу. Лісові пожежі 68.47.41 
Охорона надр 87.23 
Охорона надр у процесі захоронення відходів та інших видів антропогенної дії 87.23.33 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Охорона пам'яток історії і культури 13.61 
Охорона пам'яток історії та культури в окремих країнах 13.61.91 
Охорона пам'ятників міського середовища XIX ст. 13.61.09.13 
Охорона пам'яток образотворчого мистецтва 18.31.94 
Охорона пам'ятників у Західній Європі 13.61.91.21 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Охорона праці 86 59.01.93.35 
Охорона праці жінок 86.37.03 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Охорона праці за категоріями працівників 86.37 
Охорона праці інвалідів 86.37.07 
Охорона праці неповнолітніх 86.37.05 
Охорона рослин 87.27.05 
Охорона рослинного і тваринного світу 87.27 
Охорона тварин 87.27.07 
Патентна охорона 85.33.07.11 
Планування робіт з охорони праці 86.19.07 
Податок на охорону довкілля 87.01.75.25 
Правова охорона природи в окремих країнах 10.53.91 
Правова охорона промислової та інтелектуальної власності 06.54.31.17 
Правова охорона службових винаходів 85.31.31.29 
Правові питання. Законодавство про охорону праці 86.01.80 
Правові проблеми охорони довкілля 10.53 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Реформування закладів охорони здоров'я 76.01.11.05 
Ринок товарів і послуг, пов'язаних з охороною довкілля 87.01.75.27 
Санітарна освіта в закладах охорони здоров'я 76.35.37.05 
Санітарна охорона води 76.01.94.07 
Санітарна охорона ґрунту 76.01.94.11 
Санітарна охорона повітря 76.01.94.05 
Сертифікація в галузі охорони праці 86.01.38 
Система управління охороною праці. Служби охорони праці 86.19.05 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Соціально-економічні питання охорони праці 86.01.19 
Соціологія медицини і охорони здоров'я 04.51.69 
Стан, використання і охорона окремих видів природних ресурсів 87.35.29 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Стандартизація в галузі охорони праці 86.01.37 
Статистика охорони довкілля і екології людини 87.01.73 
Статистика охорони здоров'я 83.33.37 
Стимулювання заходів щодо охорони праці 86.19.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Технічне регулювання в галузі охорони праці 86.19.19 
Технічні засоби забезпечення охорони праці 86.23 
Технічні засоби охорони військових об'єктів 78.25.40 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
Умови праці, охорона праці, техніка безпеки 43.01.93; 50.01.93; 58.01.93 
Умови праці, охорони праці, техніка безпеки 55.30.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки 66.37.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Філософські проблеми в сфері медицини і охорони здоров'я 76.01.07 
Фінансові кошти, виділені на охорону довкілля 87.01.75.33 
ОХОРОННИЙ 
Наукова та охоронна документація 13.51.08.25 
Побудова охоронних ціликів 52.13.04.13 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
ОХОРОННІСТЬ 
Облік і забезпечення охоронності документів 13.71.15.19 
ОЦ 
Обчислювальні центри (ОЦ) 50.37 
ОЦИЛІНДРОВУВАННЯ 
Обкорування та оциліндровування лісоматеріалів 66.19.15.17 
ОЦІНЮВАННЯ 
Апарати для оцінювання діамантів 80.33.13.17 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Оцінювання впливу на довкілля 87.03.17.07 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія оцінювання точності похибок приладів 59.03.05.15 
Теорія розрахунку та оцінювання точності похибок приладів 59.03.05 
Техніко-економічне оцінювання винаходів 85.35.05 
ОЦІНКА 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Економічна оцінка природоохоронної діяльності 87.01.75.45 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Методи оцінки надійності 28.27.27 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
Оцінка діяльності наукових кадрів. Атестація 12.79.41 
Оцінка персоналу (атестація) 81.79.03.19 
Оцінка розміру завданих збитків авторам 85.31.42.17 
Способи вартісної оцінки об'єктів промислової власності 85.35.02.13 
ОЧЕРЕТ 
Виробництво цукру з очерету та інших цукроносіїв 65.37.31 
ОЧИСНИЙ 
Гірський тиск в очисних виробках 52.13.25.11 
Допоміжне устаткування для очисних робіт 55.33.33.43 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Кріплення очисних виробок 52.13.23.15 
Машини і устаткування для очисних робіт 55.33.33 
Очисне устаткування 87.01.81.11 
Різальний інструмент очисних і прохідницьких комбайнів 55.33.35.29 
Шарошковий інструмент очисних і прохідницьких робіт 55.33.35.31 
ОЧИЩЕННЯ 
Інше устаткування для очищення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.11 
Мастила глибокого очищення 61.51.31.11 
ОЧИЩУВАЛЬНИЙ 
Очищувальні комбайни 55.33.33.31 
ОЧИЩЕННЯ 
Виділення, розділення, збагачення і очищення ізотопів 58.29.15 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Використання підбирачів сучків у процесі очищення лісосік 66.15.21.05 
Залишкові продукти очищення 87.53.13.51 
Інженерна ензимологія Виділення і очищення ферментів 62.39 
Інші методи глибокого очищення металів 53.03.17.37 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Машини і пристрої для очищення і миття плодів 55.63.41.29 
Машини і устаткування для механічного очищення соку 55.63.35.41 
Методи очищення 53.41.45 
Методи очищення стічних вод 70.25.17 
Механічні способи очищення поверхонь 55.22.15.13 
Одержання і очищення дисперсних систем 31.15.39 
Очищення відпрацьованих газів у металургії 53.01.94.17 
Очищення води електролізом та електрофлотацією 61.13.25.37 
Очищення дерев від сучків 66.19.15.05 
Очищення і добування цінних компонентів 58.91.23 
Очищення і утилізація змішаних стічних вод 70.25.12 
Очищення і утилізація комунальних стічних вод 70.25.10 
Очищення і утилізація промислових стічних вод 70.25.09 
Очищення і утилізація сільськогосподарських стічних вод 70.25.11 
Очищення лісосік 66.15.21 
Очищення поверхонь 55.22.15 
Очищення продуктів газифікації 61.53.19.11 
Очищення стічних вод 53.01.94.19 
Очищення шахтних і кар'єрних вод 52.13.31.07 
Очищення, депарафінізація і регенерація нафтопродуктів 61.51.19 
Пристрої для очищення повітря. Повітряні фільтри 55.55.43.31 
Процеси фізико-хімічного очищення 61.51.19.07 
Процеси хімічного очищення 61.51.19.11 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
Споруди для очищення стічних вод 70.17.39 
Стічні води, їхнє очищення і використання 70.25 
Технології очищення стічних вод 70.27.13.11 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Фізичні процеси очищення 61.51.19.05 
Хімічні та електрохімічні способи очищення поверхонь 55.22.15.15 
ОЩАДНИЙ 
Правове регулювання ощадної справи 10.21.45 
Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа 06.73.65 
П'ЄЗОЕЛЕКТРИК 
Сегнетоелектрики і п'єзоелектрики 47.09.33 
П'ЄЗОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
П'єзоелектричні прилади 47.59.45 
П'ЄЗОКРИСТАЛ 
Ферити, п'єзокристали 61.69.41 
П'ЄЗООПТИЧНИЙ 
Розроблення родовищ оптичної і п'єзооптичної сировини 52.39.43 
П'ЯТИБОРСТВО 
Сучасне п'ятиборство 77.29.50 
ПАВІЛЬЙОН 
Дрібнороздрібні торговельні об'єкти (павільйони, кіоски) 71.31.11.11 
ПАВОДОК 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
ПАЗУВАННЯ 
Інструмент для свердління, довбання, пазування деревини 55.31.39.33 
ПАЗУХА 
Хвороби носа і придаткових пазух 76.29.54.07 
ПАКЕТ 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
Перевезення на піддонах і пакетами 73.47.45 
ПАКЕТУВАННЯ 
Пакетування та пакування особливих виробів і матеріалів 81.90.13.07 
Пакетування, штабелювання і зберігання пиломатеріалів 66.31.90 
ПАКУВАЛЬНИЙ 
Виробництво деревної вовни (пакувальної стружки) 66.43.43 
Допоміжні пакувальні матеріали і обладнання 81.90.11 
Класифікація пакувальних матеріалів 81.90.09.05 
Пакувальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.39 
Пакувальні та етикетувальні машини для підприємств торгівлі 55.65.29.33 
Тара і пакувальне устаткування для консервної промисловості 55.63.41.45 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
ПАКУВАННЯ 
Використане пакування 87.53.13.25 
Матеріали для пакування 60.29.29.23 
Пакетування та пакування особливих виробів і матеріалів 81.90.13.07 
Пакування і зберігання сірників 66.39.90 
Пакування і зберігання столярно-будівельних виробів 66.33.90 
Пакування і зберігання фанери і плит 66.35.90 
Пакування, транспортування та зберігання меблів 66.37.90 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 59.01.90; 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
ПАЛАТА 
Міжнародна торговельно-промислова палата 72.29.11 
Спільні торговельні палати 72.75.43 
ПАЛЕОАЗІАТСЬКИЙ 
Палеоазіатські мови 16.41.61 
ПАЛЕОБІОХІМІЯ 
Палеобіохімія 38.31.13 
ПАЛЕОБОТАНІКА 
Палеоботаніка 38.31.25 
ПАЛЕОГЕНОВИЙ 
Третинний (палеогеновий і неогеновий періоди) 38.29.25 
ПАЛЕОГЕОГРАФІЯ 
Палеогеографія 39.19.29 
Палеогеографія антропогенового періоду 38.43.19 
Палеогеографія (до антропогенового періоду) 38.15.29 
ПАЛЕОГЕОМОРФОЛОГІЯ 
Палеогеоморфологія 38.47.17 
ПАЛЕОГРАФІЯ 
Палеографія 03.81.43 
Палеографія (до антропогенного періоду) 52.13.41.15 
ПАЛЕОЕКОЛОГІЯ 
Палеоекологія 38.31.15 
Палеоекологія людини 87.24.15 
ПАЛЕОЗОЙ 
Стратиграфія палеозою 38.29.19 
ПАЛЕОЗООЛОГІЯ 
Палеозоологія 38.31.23 
ПАЛЕОМАГНЕТИЗМ 
Палеомагнетизм 37.15.06; 38.19.27 
ПАЛЕОНТОЛОГІЯ 
Географічна палеонтологія 38.31.27 
Методи дослідження у палеонтології 38.31.03 
Палеонтологія 38.31 
ПАЛЕОТЕКТОНІЧНИЙ 
Палеотектонічні реконструкції 52.13.47.05 
ПАЛИВНИЙ 
Біохімічні паливні елементи і фотосинтетичні комірки 62.35.37 
Деревні стружки. Тирса. Паливні брикети 66.19.91.21 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
Паливний цикл термоядерних реакторів 58.34.15 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Топкове устатковування паливних печей 53.07.05.21 
Ядерний паливний цикл 58.33.07 
ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Паливно-енергетичні ресурси 44.09.29 
ПАЛИВНО-МАСТИЛЬНИЙ 
Паливно-мастильні матеріали авіаційних двигунів 55.42.47.53 
ПАЛИВО 
Виробництво і дослідження ядерного палива 58.09.43 
Газойлі. Дизельне пальне. Мазути 61.51.30.11 
Домішки до ядерного палива 58.09.41 
Економія енергії і палива 73.01.61 
Експлуатаційні та теплотехнічні характеристики енергетичних палив 44.31.29 
Енерготехнологічне перероблення палив 61.53.15.17 
Інші види палива 58.09.37 
Контролювання перероблення ядерного палива 58.91.81 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Одержання газоподібного палива 62.35.29 
Одержання інших компонентів рідкого палива 62.35.31.07 
Одержання рідкого палива 62.35.31 
Палива 61.51.29 
Паливо для ракет і реактивних снарядів 78.25.07.13 
Перероблення ядерного палива і видалення відходів 58.91 
Покриття ядерного палива 58.09.39 
Приймання і складування твердих палив 61.53.13.05 
Ракетні двигуни на твердому паливі 55.42.49.33 
Ресурси ядерного палива для потреб енергетики 44.09.31 
Робочі процеси. Багатопаливність. Палива 55.42.29.33 
Робочі процеси. Камери згоряння. Палива 55.42.31.35 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
Синтетичні палива 58.09.35 
Устаткування для приготування і подавання палива 55.36.33.29 
Ядерні сировинні матеріали і паливо 58.09 
ПАЛІННЯ 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ПАЛЬНИКИ 
Пальники газові 55.55.39.31 
Пальники парових котлів 55.36.31.31 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
ПАЛІ 
Машини для забивання паль 55.53.37.29 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Роботи щодо облаштування основ і фундаментів. Забивання паль 67.13.21 
ПАМ'ЯТКИ 
Пам'ятки архітектури. Меморіальні комплекси 67.07.29 
ПАМ'ЯТНИКИ 
Архітектурні деталі та оздоблення з каменю. Надмогильні пам'ятники 80.31.35.07 
Визначення суспільної цінності пам'ятників 13.61.07.13 
Історія діяльності щодо охорони пам'яток історії та культури 13.61.09 
Класифікація пам'ятників 13.61.07.11 
Методика охорони пам'ятників 13.61.07 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Охорона пам'яток історії і культури 13.61 
Охорона пам'яток історії та культури в окремих країнах 13.61.91 
Охорона пам'ятників міського середовища XIX ст. 13.61.09.13 
Охорона пам'яток образотворчого мистецтва 18.31.94 
Охорона пам'ятників у Західній Європі 13.61.91.21 
Реставрація пам'яток історії та культури 13.61.25 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
ПАМ'ЯТЬ 
Пам'ять 15.21.41.13 
ПАНТОГРАФ 
Пантографи креслярські 59.73.33.35 
ПАНЧІШНО-ШКАРПЕТКОВИЙ 
Асортимент трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.71 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
ПАПЕРОВИЙ 
Види друкарського паперу з покритттям 60.29.14.17 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Виробництво литих паперових виробів та інших виробів з паперу і картону 66.45.45 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Виробництво паперової і картонної тари 66.45.39 
Виробництво паперу 66.45.33 
Інше оздоблювальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.35 
Інше устаткування для перероблення паперу і картону 66.45.51.49 
Машини для виробництва паперу і картону 66.45.51.25 
Пакувальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.39 
Паперові та плівкові конденсатори 45.35.29 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
Устаткування для виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.11 
Устаткування для виробництва паперової і картонної тари 66.45.39.05 
Устаткування для оброблення і перероблення паперу і картону 66.45.51.33 
Устаткування для паперового лиття 66.45.51.31 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
Фотокопіювальні машини (із застосуваннням чутливого паперу) 60.31.19.11 
ПАПЕРОВО-БІЛОВИЙ 
Виробництво паперово-білових товарів 66.45.37 
Устаткування для виробництва паперово-білових товарів 66.45.37.05 
ПАПЕРОРІЗАЛЬНИЙ 
Паперорізальні машини 66.45.51.37 
ПАПІР 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Газетний папір 60.29.14.05 
Машини для нанесення покриттів на папір і картон 66.45.51.41 
Мікрокопії на непрозорій основі (папір, картон). Мікрокарти 60.31.23.05 
Папір для книг і часописів 60.29.14.07 
Папір і картон для друку 60.29.14 
Папір та тканини, покриті абразивним матеріалом. Наждачний папір 61.71.37.19 
Спеціальні друкарські папери 60.29.14.11 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
ПАПІРОЛОГІЯ 
Папірологія 03.81.45 
ПАПУА 
Мови папуа 16.41.49 
ПАРА 
Методи визначення адсорбції газів і пари 31.15.35.07 
Регулювання температури перегріву пари 55.36.81.33 
Рівновага: рідкий розчин - насичена пара 31.15.31.07 
Тиск парів 53.03.03.29 
ПАРАДИГМАТИЧНИЙ 
Парадигматичні, синтагматичні і єрархічні відношення між мовними одиницями 16.21.15.05 
ПАРАЗИТИ 
Хвороби, вороги, паразити і конкуренти гідробіонтів 69.09.41 
ПАРАЗИТОЛОГІЯ 
Інвазійні хвороби тварин. Ветеринарна паразитологія 68.41.55 
Лінійки перевірні, паралельні, комбіновані 59.73.33.29 
Медична паразитологія 76.03.45 
ПАРАМАГНЕТИК 
Електронні парамагнетики 29.19.45 
ПАРАМЕТР 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Визначення параметрів механізмів на основі графоаналітичних і аналітичних методів 59.14.02.15 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
Вимірювання параметрів свердловин і пласта в процесі буріння 52.47.15.19 
Випробування. Контролювання параметрів процесів збагачува0ння 52.45.29 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Джерела некогерентного випромінювання. Методи і засоби вимірювання параметрів некогерентного випромінювання 90.27.37.13 
Контролювання ґрунтових параметрів 70.81.11 
Лазери. Методи і засоби вимірювання параметрів когерентного випромінювання 90.27.37.15 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби одержання оптичних зображень, вимірювання їхніх параметрів 90.27.37.29 
Моделі з випадковими параметрами. Методи стохастичної апроксимації 28.29.43 
Параметри вибухових робіт 52.13.21.21 
Параметри процесу зрушення 52.13.04.15 
Прилади для вимірювання витрат і параметрів потоку 59.37.35 
Прилади для вимірювання параметрів радіосигналів 47.61.29 
Прилади для вимірювання параметрів радіотехнічних кіл 47.61.31 
Прилади для вимірювання параметрів руху 59.31.31 
Прилади для вимірювання радіотехнічних параметрів матеріалів 47.61.33 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ПАРАОЛІМПІЙСЬКИЙ 
Параолімпійські ігри 77.03.45 
ПАРАПСИХОЛОГІЯ 
Парапсихологія 15.21.61.03 
ПАРАФІН 
Парафіни, бітуми та інші нафтопродукти 61.51.37 
ПАРАФІНОВИЙ 
Віск. Парафіновий віск 61.51.37.05 
ПАРАШУТ 
Планери, дирижаблі, парашути 55.47.29.37 
ПАРАШУТНИЙ 
Колісні пари, букси, підшипники (вальниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Парашутний спорт 77.29.31 
ПАРК 
Наукові та технологічні парки (технопарки) 12.41.65.13 
Нафтосховища і резервуарні парки. Газосховища 73.39.39 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
ПАРКЕТ 
Виробництво паркету 66.31.35 
ПАРКЕТНИЙ 
Виробництво паркетних виробів 66.33.35 
ПАРЛАМЕНТ 
Парламенти 11.15.45.03 
ПАРЛАМЕНТСЬКИЙ 
Парламентська демократія 11.15.31.05 
ПАРНИКОВО-ТЕПЛИЧНИЙ 
Устаткування для парниково-тепличного господарства 55.57.99.35 
ПАРОВИЙ 
Запальні пристрої топок парових котлів 55.36.31.33 
Конструкції парових котлів 55.36.29 
Конструкції топок і топкового устаткування парових котлів 55.36.31 
Конструкція і розрахунок елементів парових котлів 55.36.29.31 
Монтаж парових котлів 55.36.83 
Пальники парових котлів 55.36.31.31 
Парові двигуни 55.42.41.31 
Проектування і розрахунок парових котлів 55.36.14 
Регулювання постачання водою парових котлів 55.36.81.31 
Регулятори парових котлів 55.36.81.37 
Розрахунок на міцність парових котлів та їхніх елементів 55.36.29.33 
Спеціальні вимірювальні прилади для парових котлів 55.36.81.39 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Схеми і конструкції топок парових котлів 55.36.31.29 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Схеми, конструкція і розрахунок парових котлів 55.36.29.29 
Технологія виготовлення парових котлів 55.36.13 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
ПАРОЕЖЕКТОРНИЙ 
Схеми і устаткування пароежекторних холодильних пристроїв 55.35.41.31 
ПАРОТИТ 
Паротит епідемічний (свинка) 76.29.47.33 
ПАРОТУРБІННИЙ 
Паротурбінні і газотурбінні установки 55.37.29 
Паротурбінні суднові установки 55.45.29.33 
Паротурбінні установки (ПТУ) 55.37.29.15 
ПАРТІЙНИЙ 
Партійна система і масові громадські організації 10.15.55 
Статистика партійних і громадських організацій 83.33.61 
ПАРТІЯ 
Зберігання і комплектування партій товарів 81.89.13.11 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
Партії та рухи з релігійними поглядами 11.15.51.03 
Політичні партії і профспілки 23.04.17 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
ПАРФЮМЕРІЯ 
Парфюмерія 61.47.33 
ПАРФЮМЕРНО-КОСМЕТИЧНИЙ 
Машини і устаткування для парфюмерно-косметичної промисловості 55.63.55 
ПАСАЖИРСЬКИЙ 
Вагони пасажирські 55.41.37.29 
ПАСИВНИЙ 
Прилади для вимірювання пасивних електричних величин 59.29.31 
Пристрої пасивної безпеки автомобіля 55.43.41.45 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
ПАСОВИЩЕ 
Кормові культури. Косовиці і пасовища 68.35.47 
ПАСТА 
Металеві абразиви. Металеві порошки, пасти тощо 61.71.37.05 
Пасти, припої, флюси 47.09.61 
ПАТЕНТ 
Патент 85.37.35 
Патенти та їхній правовий захист 10.35.61 
ПАТЕНТНИЙ 
Винахідницьке і раціоналізаторське право. Патентне право. Ліцензійне право 10.35 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Загальні питання патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Кадри патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.79 
Класифікація патентних матеріалів 85.35.03 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Патентна інформація і документація 85.29.07.23 
Патентна охорона 85.33.07.11 
Патентна система в Україні і за кордоном 85.01.05.27 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 31.01.25; 37.01.25; 44.01.25; 45.01.25; 47.01.25; 49.01.25; 50.01.25; 52.01.25; 53.01.25; 55.01.25; 58.01.25; 59.01.25; 61.01.25; 62.01.25; 64.01.25; 65.01.25; 66.01.25; 67.01.25; 68.01.25; 70.01.25; 71.01.25; 73.01.25; 76.01.25; 86.01.25; 89.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство 20.01.25; 69.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство в стандартизації 84.01.25 
Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство 43.01.25 
Патентні інформаційно-пошукові системи 85.29.05 
Патентні основи промислової власності 85.01.05.25 
Патентування і патентна політика 85.33.07 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
Прогнозування патентної справи 85.35.07 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Техніко-економічний аналіз щодо патентних матеріалів 85.35 
ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Патентно-інформаційні продукти та послуги 85.29.01.11 
Патентно-інформаційні ресурси 85.29.01.13 
ПАТЕНТНО-ЛІЦЕНЗІЙНИЙ 
Міжнародна патентно-ліцензійна торгівля 72.13.49 
Патентно-ліцензійна робота 85.33 
Патентно-ліцензійна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 78.01.25 
ПАТЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ 
Умови патентоспроможності винаходу 85.31.31.15 
Умови патентоспроможності корисної моделі 85.31.31.17 
ПАТЕНТУВАННЯ 
Патентування в іноземних державах 85.33.07.13 
Патентування винаходу в іноземних державах 85.31.31.27 
Патентування і патентна політика 85.33.07 
Патентування. Ліцензування 06.54.31.19 
ПАТНЕРСТВО 
Соціальне патнерство в освіті 14.43.44 
ПАТОГЕНЕЗ 
Етіологія і патогенез новоутворень 76.29.49.13 
ПАТОКА 
Виробництво патоки та інших продуктів гідролізу крохмалю 65.39.31 
Машини і устаткування для виробництва крохмалю і патоки 55.63.35.47 
ПАТОЛОГІЧНИЙ 
Гени людини з патологічним ефектом 34.23.53 
Загальні і теоретичні проблеми нормальної та патологічної фізіології 34.39.03 
Патологічна анатомія 76.03.49 
Патологічна фізіологія 76.03.53 
Патологічні роди 76.29.48.15 
ПАТОЛОГІЯ 
Ветеринарна патологія 68.41.33 
Гігієна праці і професійна патологія 76.33.37 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Молекулярна патологія 34.15.65 
Патологія вагітності 76.29.48.11 
Регуляція і патологія ліпідного обміну 31.23.33.09 
Успадковування ознак людини без патології 34.23.39 
ПАТОФІЗІОЛОГІЯ 
Патофізіологія рослин 34.31.35 
ПАТРІОТИЗМ 
Народність і патріотизм у фольклорі 17.71.01.23 
ПАТРОНАТ 
Опіка, піклування і патронат 10.47.61 
ПАТРУЛЬНИЙ 
Технічна організація. Патрульні машини 81.93.05.05 
ПАЦІЄНТ 
Взаємостосунки лікарів з пацієнтами 76.75.27.07 
ПАЯННЯ 
Електроустаткування для паяння 45.45.47 
Паяння 81.35.31 
Паяння твердим припоєм 81.35.31.05 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
ПЕДАГОГІКА 
Викладання педагогіки, навчання, підвищення кваліфікації 14.01.45 
Виробнича педагогіка 14.43.41 
Вища професійна освіта. Педагогіка вищої професійної школи 14.35 
Військова педагогіка 78.21.11 
Дошкільна освіта. Дошкільна педагогіка 14.23 
Загальна педагогіка 14.07 
Загальні питання народної освіти і педагогіки 14.01 
Загальноосвітня школа. Педагогіка загальноосвітньої школи 14.25 
Інформаційна діяльність у сфері освіти і педагогіки 14.01.29 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Історія дошкільного виховання, дошкільної педагогіки 14.09.23 
Історія загальноосвітньої школи і педагогіки 14.09.25 
Історія освіти і педагогіки для дорослих 14.09.37 
Історія освіти і педагогіки. Персоналія 14.09 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Історія середньої професійної освіти, педагогіки середньої професійної освіти 14.09.33 
Історія сімейного виховання і сімейної педагогіки 14.09.39 
Історія спеціалізованих галузей педагогіки 14.09.43 
Методи дослідження і моделювання. Математичні і кібернетичні методи в педагогіці 14.01.77 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Народна освіта і педагогіка в окремих країнах 14.91 
Народна освіта. Педагогіка 14 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Педагогіка дітей раннього віку 14.23.11 
Педагогіка соціальної роботи 14.43.43 
Позашкільна (додаткова) освіта і виховання. Позашкільна педагогіка 14.27 
Порівняльна педагогіка 14.43.45 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
Реабілітаційна педагогіка 14.43.49 
Середня професійна освіта. Педагогіка середньої професійної освіти 14.33 
Сімейне виховання. Сімейна педагогіка 14.39 
Спеціалізовані галузі педагогіки. Виправно-трудова педагогіка 14.43 
Статистика освіти і педагогіки 14.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Філософські питання і методологія педагогіки 14.01.07 
ПЕДАГОГІЧНИЙ 
Загальна історія освіти і педагогічної думки 14.09.03 
Історія розвитку освіти і педагогічної думки в окремих країнах 14.09.91 
Педагогічна майстерність 14.07.06 
Педагогічна психологія 15.81.21 
Педагогічні заходи (в педіатрії) 76.35.35.11 
Педагогічні коледжі, училища 81.79.11.21 
ПЕДАЛЬНИЙ 
Велосипеди. Педальні транспортні засоби 73.49.99.13 
ПЕДИКУЛЬОЗ 
Педикульоз 76.29.50.51 
ПЕДІАТРІЯ 
Лікувальна фізична культура в педіатрії 76.29.61.15 
Педагогічні заходи (в педіатрії) 76.35.35.11 
Педіатрія 76.29.47 
ПЕЙДЖИНГОВИЙ 
Пейджинговий зв'язок 49.39.35.19 
ПЕК 
Пластмаси на основі пеків, смол та інших природних матеріалів 61.61.08 
ПЕНІТЕНЦІАРІЯ 
Виправно-трудове право. Пенітенціарія 10.83 
ПЕНІТЕНЦІАРНИЙ 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
ПЕНСІЯ 
Пенсії 10.67.33 
ПЕПТИД 
Амінокислоти, пептиди, білки 31.23.27 
Біотехнологічне одержання пептидів, цукрозамінників 62.13.39 
ПЕПТИЗАЦІЯ 
Метод пептизації 31.15.39.09 
ПЕРВІСНИЙ 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Вирощування прядильних культур та їхнє первинне оброблення 64.29.09.15 
Забій і первинне перероблення худоби і птахів 65.59.15 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
Машини і устаткування для первинного оброблення тютюну 55.63.45.29 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Первинне оброблення волокнистих матеріалів 64.29.15 
Первинне оброблення дерев і заготовленого лісу 66.19.15 
Первинне оброблення продукції тваринництва 64.29.09.17 
Первинне оброблення шкіряної сировини 64.35.15 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
Первинне оброблення шкур 64.37.15 
Первинні процеси перероблення нафти 61.51.15 
Первісне суспільство 03.09.21 
Продукція промислового полювання і її первинне оброблення 68.45.71 
Продукція рослинництва, її первинне оброблення і зберігання 68.35.71 
Продукція тваринництва та її первинне оброблення 68.39.71 
Устаткування для первинного оброблення волокнистих матеріалів 55.59.29.29 
ПЕРЕБИВНИЙ 
Перебивні картинки 60.29.29.27 
ПЕРЕБУВАННЯ 
Перебування в готелях, мотелях, ботелях 71.37.08.07 
Перебування в заміських будинках, на дачах, у селі 71.37.08.17 
Перебування в літніх таборах, таборах відпочинку 71.37.08.19 
Перебування в молодіжних будинках відпочинку, на молодіжних базахї відпочинку 71.37.08.11 
ПЕРЕБУДОВА 
Інвестиції в перебудову економіки рибного господарства 69.01.75.05 
ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНИЙ 
Перев'язувальні засоби 76.09.33 
ПЕРЕВАГА 
Визначення, переваги, перспективи 85.33.04.13 
ПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Експлуатація перевантажувальних пристроїв у портах 73.34.23 
ПЕРЕВЕДЕННЯ 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
Автомобільні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.35 
Автомобільні перевезення 73.31.61 
Взаємодія різних видів транспорту. Змішані перевезення 73.47 
Договір перевезення щодо зовнішньої торгівлі 72.23.21 
Документи на зовнішньоторговельні перевезення 72.23.93 
Експлуатація залізниць. Організація руху. Перевезення 73.29.61 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Залізничні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.33 
Зберігання товарів у зовнішньоторговельних перевезеннях 72.23.91 
Зовнішньоторговельні перевезення 72.23 
Контейнерні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.29 
Контейнерні перевезення 73.47.39 
Контрейлерні перевезення, перевезення накатом 73.47.43 
Ліхтерні перевезення 73.47.41 
Морські зовнішньоторговельні перевезення 72.23.31 
Наземні перевезення 72.23.37 
Організація змішаних перевезень 73.47.49 
Організація і технологія перевезень на промисловому транспорті 73.41.61 
Організація і технологія повітряних перевезень 73.37.61 
Перевезення на міському транспорті 73.43.61 
Перевезення на піддонах і пакетами 73.47.45 
Поромні перевезення 73.47.44 
Системи танкерів і перевезень 55.45.33.29 
Транзитні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.15 
Умови зовнішньоторговельних перевезень 72.23.19 
ПЕРЕВІЗНИЙ 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
ПЕРЕВІРЯННЯ 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
ПЕРЕГЛЯД 
Апеляція. Перегляд справи 10.31.41.13 
ПЕРЕГОНКА 
Прилади для перегонки 31.05.35.13 
ПЕРЕГРІВ 
Регулювання температури перегріву пари 55.36.81.33 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
Проміжні, передавальні і масштабні перетворювачі 59.71.29 
ПЕРЕДАВАННЯ 
Апаратура передавання даних 49.37.33 
Волоконно-оптичні системи передавання інформації 90.27.37.35 
Засоби передавання інформації 20.53.23 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
Ліцензування і передання технологій 85.33.02 
Мережі передавання даних 49.37.29 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Системи і апаратура передавання даних 49.37 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
Системи передавання з тимчасовим розподіленням каналів 49.31.31 
Системи передавання з частотним розподіленням каналів 49.31.29 
Системи передавання рухомих зображень 49.40 
Структури систем передавання даних 28.21.27 
Теорія передавання інформації каналами зв'язку 49.03.03 
Техніка кодування і передавання зображення 49.40.37 
Юридичний порядок передання технологій 85.33.03 
ПЕРЕДАЧА 
Валопровід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
Загальні питання щодо передач 55.03.45.01 
Зубчасті передачі 55.03.45.17 
Інерційні, імпульсні та інші передачі 55.03.45.27 
Інші системи передачі 49.27.99 
Механізми передачі ДВЗ 55.42.27.33 
Надпровідні лінії передачі 47.39.29 
Передача гвинт-гайка 55.03.45.21 
Передача ноу-хау 85.33.05.19 
Передачі 55.03.45 
Планетарні і диференціальні передачі 55.03.45.23 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
Система передачі 49.27 
Системи і апаратура аналогової передачі 49.27.29 
Системи і апаратура цифрової передачі 49.27.31 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Технічна експлуатація систем передачі 49.27.35 
Типологія телевізійних передач 19.61.45 
Фрикційні передачі і передачі гнучким зв'язком 55.03.45.15 
Хвильові передачі 55.03.45.25 
Черв'ячні передачі 55.03.45.19 
ПЕРЕДМІХУРОВА 
Хвороби передміхурової залози 76.29.43.13 
ПЕРЕДУМОВА 
Передумови та обсяг соціальної допомоги 76.75.31.07 
ПЕРЕЗАРЯДЖЕННЯ 
Пристрої для зарядження та перезарядження при денному освітленні 60.33.19.17 
ПЕРЕЇЗД 
Переїзд 75.35.19 
ПЕРЕКАЧУВАННЯ 
Обладнання для перекачування кріогенних рідин 81.31.31 
ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
ПЕРЕКЛАД 
Автоматичний переклад 16.31.21.05 
Автоматичний переклад. Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21 
Архіви, служби перекладу та інші інформаційні органи 20.15.71 
Лінгвістика тексту. Стилістика. Переклад 16.31.41.03 
Лінгвістичні питання перекладу 16.31.41 
Перекладання наукових текстів 20.19.23 
Проблема індивідуального стилю в теорії художнього перекладу 17.07.61.11 
Проблеми перекладу науково-технічної мови 16.31.41.05 
Художній переклад 17.07.61 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
ПЕРЕКЛАДАЧ 
Праця перекладача 17.07.61.05 
ПЕРЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ 
Перекристалізація 53.03.17.19 
ПЕРЕЛИВАННЯ 
Переливання крові 76.29.33.27 
ПЕРЕЛІТ 
Міжпланетні перельоти 55.49.05.41 
ПЕРЕЛІЧУВАННЯ 
Теорія перелічування 27.45.16 
ПЕРЕЛОГОВИЙ 
Освоєння цілинних і перелогових земель 68.29.17 
ПЕРЕМІННИЙ 
Перемінне геомагнітне поле 37.15.33 
Фізичні перемінні зірки 41.23.29 
ПЕРЕМІШУВАННЯ 
Водний баланс. Перемішування 37.25.17 
ПЕРЕНЕСЕННЯ 
Рівняння перенесення 27.35.47 
Теорія поглинання і випромінювання. Перенесення випромінювання 41.17.27 
ПЕРЕНОС 
Дифузія та іонний перенос у твердих тілах 29.19.17 
Моделі переносу знань 28.29.67.09 
ПЕРЕНОСНИЙ 
Переносні зенітні ракетні комплекси 78.25.17.13 
ПЕРЕОСАДЖУВАННЯ 
Переосаджування 53.03.17.17 
ПЕРЕПИС 
Перепис населення 05.21.21 
ПЕРЕПЛАВЛЕННЯ 
Вакуумдугове переплавлення 53.03.15.35 
Дугошлакове переплавлення 53.03.15.33 
Електрошлакове переплавлення 53.03.15.31 
ПЕРЕРОБЛЕННЯ 
Агрегатне перероблення лісоматеріалів 66.31.19 
Аналітико-синтетичне перероблення документальних джерел інформації 20.19 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Відходи виробництва і їхнє перероблення. Вторинна сировина. 71.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Ресурсоощадність 44.01.91 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Відходи, що погано піддаються переробленню 87.53.13.79 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Енерготехнологічне перероблення палив 61.53.15.17 
Енергохімічне перероблення деревини 61.55.33 
Забій і первинне перероблення худоби і птахів 65.59.15 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Залишок після перероблення відходів 87.53.13.43 
Інше устаткування для перероблення паперу і картону 66.45.51.49 
Інші методи перероблення і використання твердих горючих копалин 61.53.99 
Інші питання перероблення вторинної сировини кольорових металів 53.37.91.41 
Контролювання перероблення ядерного палива 58.91.81 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Одержання і перероблення газів. Крекінг та риформінг газів 61.51.15.05 
Одержання і перероблення гасу 61.51.15.11 
Одержання і перероблення мазутів і напівмазутів 61.51.15.17 
Одержання та перероблення газолінів 61.51.15.07 
Основні процеси перероблення полімерів і напівфабрикатів 61.61.13 
Охорона довкілля в процесі перероблення вторинної сировини 81.91.94 
Первинні процеси перероблення нафти 61.51.15 
Перероблення відходів 58.91.31 
Перероблення відходів виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.91 
Перероблення відходів лісопиляльного виробництва 66.31.91 
Перероблення відходів лісохімічних виробництв 61.55.91 
Перероблення відходів меблевого виробництва 66.37.91 
Перероблення відходів металургійного виробництва 53.01.91.11 
Перероблення і використання відходів плитного та фанерного виробництва 66.35.91 
Перероблення і використання відходів сірникового виробництва 66.39.91 
Перероблення низькоякісної деревини і відходів лісозаготівель 66.19.91 
Перероблення рослинних олій і жирів 65.65.33 
Перероблення руд, що містять борати 61.31.43.07 
Перероблення сирого бензолу і газових бензинів 61.53.99.05 
Перероблення смол 61.53.99.07 
Перероблення торфу, горючих сланців. Сланцепродукти 61.53.29 
Перероблення ядерного палива і видалення відходів 58.91 
Підготування газів для перероблення 61.51.21.05 
Підготування нафти для перероблення 61.51.13 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Підготування сировини для металургійного перероблення 53.37.91.11 
Підготування твердих горючих копалин до перероблення 61.53.13 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Технологія перероблення нафти і газу 61.51 
Технологія перероблення природних і нафтових газів 61.51.21 
Технологія перероблення сировини водного походження 69.51 
Технологія перероблення твердих горючих копалин 61.53 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Устаткування для оброблення і перероблення паперу і картону 66.45.51.33 
Устаткування для перероблення і спалювання сміття 55.55.33 
ПЕРЕРОБНИЙ 
Ремонт обладнання переробних підприємств 81.83.19.13 
ПЕРЕСУВАННЯ 
Пересування та ущільнення деревини 66.29.27 
Устаткування для пересування та ущільнення деревини 66.29.27.05 
ПЕРЕСУВНИЙ 
Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел 87.15.04.05 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Пересувні телевізійні станції 49.45.35 
Репортажні телевізійні установки і пересувні телевізійні станції 19.61.31.05 
ПЕРЕТВОРЕННЯ 
Бейнітні перетворення 53.49.05.51 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Загальні закономірності процесів утворення і перетворення макромолекул 31.25.17 
Інтегральні перетворення. Операційне обчислення 27.23.21 
Масивні перетворення 53.49.05.31 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
Механізми перетворення руху 55.03.45.35 
Перетворення карбідів у процесі випуску загартованих сталей 53.49.05.49 
Перетворення частот методами нелінійної оптики 29.33.29 
Поліморфні перетворення 53.49.05.27 
Пряме перетворення енергії 44.41 
Синтез і перетворення мінералів і гірських порід 38.39.17 
Системи перетворення енергії в термоядерних реакторах 58.34.17 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
Фазові перетворення в процесі хіміко-термічного оброблення сталей 53.49.05.53 
Фазові та структурні перетворення в металах і сплавах 53.49.05 
ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНА 
Силова перетворювальна техніка 45.37 
ПЕРЕТВОРЮВАЧ 
Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 50.09.49 
Датчики (давачі) і перетворювачі 50.09.37 
Модулятори, демодулятори і перетворювачі частоти 47.41.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Проміжні, передавальні і масштабні перетворювачі 59.71.29 
Силові статичні перетворювачі 45.37.31 
ПЕРЕХІД 
Перехід спадщини до держави 10.45.55 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
Фазові рівноваги і фазові переходи 29.19.15 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ПЕРЕХОПЛЕННЯ 
Зустріч на орбіті. Динаміка перехоплення 55.49.05.39 
ПЕРЕШКОДА 
Засоби подолання водних перешкод 78.25.11.13 
ПЕРИКАРДИТ 
Перикардит 76.29.30.23 
ПЕРИФЕРІЙНИЙ 
Інші допоміжні пристрої та периферійне устаткування 55.30.33.99 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Фізіологія сенсорних систем. Периферична нервова система 34.39.19 
Хвороби периферичної нервової системи 76.29.51.11 
ПЕРІАРТЕРІЇТ 
Вузликовий періартеріїт 76.29.32.15 
ПЕРІОДИЧНИЙ 
Восьма група періодичної системи 31.17.15.35 
Друга група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.09 
Друга група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.23 
П'ята група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.17 
П'ята група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.29 
Періодична преса 19.51.51 
Перша група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.07 
Побічна підгрупа І групи періодичної системи 31.17.15.37 
Сьома група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.21 
Сьома група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.33 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
Третя група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.11 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
Четверта група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.15 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
Шоста група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.19 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
ПЕРЛ 
Розроблення родовищ бурштину і видобуток перлів 52.43.33 
ПЕРЛІТНИЙ 
Перлітна реакція 53.49.05.37 
ПЕРМАНГАНАТ 
Виробництво перманганату калію шляхом електролізу 61.13.25.27 
ПЕРОКСИД 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
ПЕРСОНАЛ 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Кількість персоналу. Кількість штатів 81.79.03.05 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
Оцінка персоналу (атестація) 81.79.03.19 
Прогнозування чисельності персоналу системи 'людина-машина-середовище" 81.95.61.11 
Середній медичний персонал 76.01.79.07 
Спеціалізований одяг для медичного персоналу і хворих 76.09.37 
Структара та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
Структура персоналу. Структура штатів 81.79.03.07 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
Управління персоналом 82.17.25 
ПЕРСОНАЛІЯ 
Історія автоматики та обчислювальної техніки. Персоналія 50.01.09 
Історія автомобілебудування. Персоналія 55.43.01.09 
Історія астрономії. Персоналія 41.01.09 
Історія біології. Персоналія 34.01.09 
Історія будівельного і дорожнього машинобудування. Персоналія 55.53.01.09 
Історія будівництва і архітектури. Персоналія 67.01.09 
Історія верстатобудування. Персоналія 55.29.01.09 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
Історія водного господарства. Персоналія 70.01.09 
Історія географії. Персоналія 39.01.09 
Історія геодезії і картографії. Персоналія 36.01.09 
Історія геології. Персоналія 38.01.09 
Історія геофізики. Персоналія 37.01.09 
Історія гірничого машинобудування. Персоналія 55.33.01.09 
Історія гірничої справи. Персоналія 52.01.09 
Історія демографії. Персоналія 05.01.09 
Історія електроніки і радіотехніки. Персоналія 47.01.09 
Історія електротехніки. Персоналія 45.01.09 
Історія енергетики. Персоналія 44.01.09 
Історія зв'язку. Персоналія 49.01.09 
Історія зовнішньої торгівлі. Персоналія 72.01.09 
Історія інформатики та інформаційної діяльності. Персоналія 20.01.09 
Історія історичної науки. Персоналія 03.01.09 
Історія кібернетики. Персоналія 28.01.09 
Історія ковальсько-штампувального виробництва. Персоналія 55.16.01.09 
Історія космічних досліджень. Персоналія 89.01.09 
Історія котлобудування. Персоналія 55.36.01.09 
Історія легкої промисловості. Персоналія 64.01.09 
Історія ливарного виробництва. Персоналія 55.15.01.09 
Історія лісової і деревообробної промисловості. Персоналія 66.01.09 
Історія літературознавства і літературної критики. Персоналії 17.01.09 
Історія локомотивобудування і вагонобудування. Персоналія 55.41.01.09 
Історія математики. Персоналія 27.01.09 
Історія машинобудування для харчової промисловості. Персоналія 55.63.01.09 
Історія машинобудування. Персоналія 55.01.09 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Історія металургії. Персоналія 53.01.09 
Історія метрології. Персоналія 90.01.09 
Історія механіки. Персоналія 30.01.09 
Історія мовознавства. Персоналія 16.01.09 
Історія науки. Персоналія 62.01.09 
Історія наукознавства. Персоналія 12.01.09 
Історія організації і управління. Персоналія 82.01.09 
Історія освіти і педагогіки. Персоналія 14.09 
Історія охорони довкілля і екології людини. Персоналія 87.01.09 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Історія приладобудування. Персоналія 59.01.09 
Історія психології. Персоналія 15.01.09 
Історія рибного господарства. Персоналія 69.01.09 
Історія робототехніки. Персоналія 55.30.01.09 
Історія розвитку авіабудування. Персоналія 55.47.01.09 
Історія розвитку галузі. Персоналія 80.33.01.11 
Історія розвитку двигунобудування. Персоналія 55.42.01.09 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Історія розвитку ракетно-космічної техніки. Персоналія 55.49.01.09 
Історія розвитку турбобудування. Персоналія 55.37.29.09 
Історія сільського господарства. Персоналія 68.01.09 
Історія стандартизації. Персоналія 84.01.09 
Історія статистики. Персоналія 83.01.09 
Історія суднобудування. Персоналія 55.45.01.09 
Історія технології машинобудування. Персоналія 55.13.01.09 
Історія торгівлі і громадського харчування. Персоналія 71.01.09 
Історія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування. Персоналія 55.57.01.09 
Історія транспорту. Персоналія 73.01.09 
Історія фізики. Персоналія 29.01.09 
Історія фізкультури і спорту. Персоналія 77.01.09 
Історія харчової промисловості. Персоналія 65.01.09 
Історія хімії. Персоналія 31.01.09 
Історія хімічної промисловості. Персоналія 61.01.09 
Історія целюлозно-паперової промисловості. Персоналія 66.45.07 
Історія юридичної науки. Персоналія 10.01.09 
Історія ядерної техніки. Персоналія 58.01.09 
Персоналії політичних діячів 11.01.53 
Персоналії стосовно розглянутої території 23.01.09 
Персоналія 14.09.95 
Сучасна соціологія в окремих країнах. Персоналія 04.11.91 
Філософія в окремих країнах. Персоналія 02.11.91 
ПЕРСОНАЛЬНИЙ 
Персональне телебачення 19.61.37.05 
ПЕРСПЕКТИВА 
Визначення, переваги, перспективи 85.33.04.13 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Перспективи розвитку систем космічного зв'язку 89.29.55 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвиту космонавтики 89.35 
Стан і перспективи розвитку авіабудування. Прогнозування 55.47.01.05 
Стан і перспективи розвитку локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.11 
Стан і перспективи розвитку складського господарства 81.89.01.05 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку 31.01.11; 37.01.11; 38.01.11; 39.01.11; 41.01.11; 45.01.11; 47.01.11; 49.01.11; 50.01.11; 53.01.11; 55.01.11; 58.01.11; 61.01.11; 62.01.11; 64.01.11; 65.01.11; 66.01.11; 67.01.11; 68.01.11; 70.01.11; 71.01.11; 72.01.11; 73.01.11; 76.01.11; 89.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку біології 34.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку демографії 05.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики 44.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку літературознавства 17.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку метрології 90.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку мовознавства 16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку наукознавства 12.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку приладобудування 59.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку психології 15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку статистики 83.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку території 23.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку фізики 29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку стандартизації 84.01.11 
Сучасний стан і перспективи сертифікації 84.05.11 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
ПЕРСПЕКТИВНИЙ 
Перспективні матеріали і покриття 55.49.09.41 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
ПЕРУКАРНЯ 
Устаткування для перукарень 55.55.51 
Устаткування для стрижки і гоління в перукарнях 55.55.51.31 
Устаткування для сушіння волосся в перукарнях 55.55.51.33 
ПЕРУКАРСЬКИЙ 
Перукарські послуги. Косметичні послуги 75.33.57 
ПЕРФОНОСІЙ 
Пристрої введення-виведення на перфоносіях 50.10.39 
ПЕРФОРАЦІЙНИЙ 
Перфораційні машини та пристрої 60.29.21.05 
ПЕРФОРАЦІЯ 
Перфорація свердловин 52.47.15.29 
ПЕРФУЗІЙНИЙ 
Перфузійний апарат 76.13.19.19 
ПЕРШИЙ 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Мистецтво першої половини XX ст. 18.09.27 
Образотворче мистецтво першої половини XX ст. 18.31.09.29 
Перша група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.07 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
ПЕРШІСТЬ 
Регіональні міжнародні змагання (першість континентів, міжнародні змагання) 77.31.15 
ПЕСИМІСТИЧНИЙ 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
ПЕСТИЦИД 
Біотехнологічне одержання пестицидів 62.13.43 
Залишкова кількість пестицидів 87.53.13.45 
Інші пестициди 61.49.99 
Пестициди 62.37.43.19 
Технологія пестицидів і речовин для дезінфекції 61.49 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
ПЕТРОГРАФІЯ 
Експериментальна і технічна мінералогія і петрографія 38.39 
Петрографія 38.37 
Петрографія і мінералогія штучного каменю 38.39.19 
Петрографія океанічних порід і підводний вулканізм 38.37.27 
Регіональна петрографія 38.37.91 
ПЕТРОТЕКТОНІКА 
Петротектоніка 38.17.29 
ПЕЧЕРА 
Екскурсії до печер 71.37.11.21 
ПИВО 
Виробництво пива 65.43.31 
Нові розробки, розширення асортименту пива 65.43.31.45 
ПИВОВАРНА 
Машини і устаткування для пивоварної промисловості 55.63.39.33 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Пивоварна промисловість 65.43 
ПИЛ 
Космічний пил 38.27.15 
Пил 52.13.37.05 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
ПИЛКА 
Пилки 66.29.37.05 
Пилки деревообробні 55.31.39.29 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
ПИЛКОВИЙ 
Алергія пилкова. Полінози 76.29.38.17 
ПИЛО- 
Системи пило- і сміттєвидалення 67.53.15 
ПИЛОВЛОВЛЕННЯ 
Зневоднення і сушіння. Пиловловлення. Водно-шламове господарство 52.45.25 
Системи пиловловлювання 53.07.05.31 
Устаткування для вентиляції і пиловловлювання 55.33.43.29 
ПИЛОГАСІННЯ 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
ПИЛОЗБИРАЛЬНИЙ 
Промислові пилососи і пилозбиральні установки 55.01.94.93 
ПИЛОМАТЕРІАЛ 
Захисне оброблення пиломатеріалів 66.31.25 
Пакетування, штабелювання і зберігання пиломатеріалів 66.31.90 
Сортування пиломатеріалів 66.31.21 
Стругання пиломатеріалів 66.31.27 
Сушіння пиломатеріалів 66.33.23 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
ПИЛОСОС 
Пилососи побутові 55.67.35.29 
Промислові пилососи і пилозбиральні установки 55.01.94.93 
ПИСЬМО 
Мова і письмо 16.21.31 
ПИСЬМОВИЙ 
Кульмани, дошки креслярські та письмові для обладнання конструкторських бюро 59.73.33.61 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ПИТНИЙ 
Виробництво питного молока, питних вершків і морозива 65.63.29 
Якість питної води 70.27.15 
ПСИХОПАТОЛОГІЯ 
Пс 15.21.65 
ПІВДЕННИЙ 
Історія Південної Америки 03.19.79 
Країни Центральної і Південної Америки 52.01.11.11 
Мови народів Центральної і Південної Африки 16.41.41 
ПІВДЕННО-СХІДНИЙ 
Мови Південно-Східної Азії 16.41.57 
ПІГМЕНТ 
Випускні форми барвників і пігментів 61.39.71 
Покриття з барвниками, пігментами 81.33.35.13 
Порфірини, хлорофіли й інші природні пігменти 31.23.41 
Промисловий синтез органічних барвників і пігментів 61.39 
ПІДБИРАЧ 
Використання підбирачів сучків в процесі очищення лісосік у 
ПІДБІР 
Підбір і сортування білизни 75.33.37.11 
ПІДВАЛ 
Підвали 75.29.33.21 
ПІДВЕДЕННЯ 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
ПІДВИЩЕНИЙ 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Убезпечення від об'єктів підвищеної небезпеки 86.23.09 
ПІДВИЩЕННЯ 
Викладання будівельних дисциплін і архітектури. Навчання, підвищення кваліфікації 67.01.45 
Викладання окремих дисциплін, навчання, підвищення кваліфікації 69.01.45 
Викладання педагогіки, навчання, підвищення кваліфікації 14.01.45 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації 43.01.45; 44.01.45; 47.01.45; 49.01.45; 50.01.45; 53.01.45; 70.01.45; 89.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в метрології 90.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня 84.08.14.45 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
Організація праці. Підвищення кваліфікації 10.63.43 
Освіта для дорослих. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта 14.37 
Підвищення кваліфікації 76.75.33.15 
Підвищення кваліфікації для дорослих 14.37.27 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
Підвищення нафто- і газовіддачі 52.47.27.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів 59.01.79.25 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Підготуваня кадрів. Підвищення кваліфікації 81.79.11 
Працездатність і методи її підвищення у тварин 68.39.19.05 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Реагенти для підвищення якості і зміцнення фарбуваня 61.39.09 
Соціальні та психологічні фактори підвищення якості 81.81.23 
ПІДВІДОМЧІСТЬ 
Підвідомчість і підсудність 10.31.25 
ПІДВІС 
Підвіси автомобілів 55.43.41.37 
Транспортні засоби на магнітному підвісі 73.49.31 
ПІДВІСКА 
Рухомий склад на магнітній підвісці 55.41.39.29 
ПІДВІСНИЙ 
Вантажні підвісні канатні і монорельсові дороги 73.41.23 
Монорельсові і канатні підвісні дороги 55.51.41 
ПІДВІШУВАННЯ 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
ПІДВОДНИЙ 
Петрографія океанічних порід і підводний вулканізм 38.37.27 
Підводна топографія. Особливості морського дна 37.25.35 
Підводний спорт 77.29.37 
Підводні плавучі судна. Підводні апарати. Підводні човни 73.34.09.21 
Підводні сили 78.27.13.07 
Підводні човни 78.25.25.05 
Підводні ядерні вибухи 58.37.37 
Рибопошукова і підводна техніка 69.31.23 
ПІДВОДНОТЕХНІЧНИЙ 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
ПІДГОТОВЧИЙ 
Гірський тиск у капітальних і підготовчих виробках 52.13.25.07 
Підготовчі і допоміжні роботи на будівельному майданчику 67.13.15 
Підготовчі операції 55.19.13.11 
Підготовчі процеси лісопиляльного виробництва 66.31.15 
Підготовчі процеси сірникового виробництва 66.39.13 
Підготовчі процеси. Постачання продукції у виробництво 65.13.15 
Підготовчі роботи 66.15.15 
Проведення, кріплення і ремонтування підготовчих виробок 52.13.23.07 
ПІДГОТОВЧО-ПІДБІРНИЙ 
Підготовчо-підбірні роботи 64.37.25.17 
ПІДГОТОВЧО-РОЗКРІЙНИЙ 
Підготовчо-розкрійне виробництво 64.33.15 
Підготовчо-розкрійні процеси 64.43.29.31 
ПІДГОТУВАННЯ 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструмента 55.29.39.49 
Верстати для заточення і підготування дереворізального інструменту 66.29.29.33 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Віртуальна реальність у підготуванні архітекторів 67.01.79.07 
Доклінічне підготування 76.75.33.07 
Електричні печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.07.13 
Заводнення родовищ. Підготування води 52.47.27.07 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Загальні питання підготування економічних кадрів 06.01.79.01 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
Пристрої для підготування дереворізальних інструментів 66.29.37.25 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Машини для підготування риби до оброблення. Устаткування для оброблення риби 69.53.13 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Навчально-тренувальні засоби підготування бойової обслуги 78.25.17.27 
Печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.05.13 
Підготуання до запуску ракет і космічних апаратів 55.49.49.41 
Підготування військових кадрів 78.01.45 
Підготування вугілля для коксування 61.53.17.05 
Підготування газів для перероблення 61.51.21.05 
Підготування дітей до школи 14.39.11 
Підготування для продажу і купівлі ліцензії 85.33.04 
Підготування зерна для зберігання; зберігання 65.29.29 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів 59.01.79.23 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних і наукових кадрів у машинобудуванні 53.01.45.05 
Підготування і підвищення кваліфікації інженерно-технічних та наукових кадрів у машинобудуванні 55.01.79.31 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів 59.01.79.25 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Підготування кадрів. Підвищення кваліфікації 81.79.11 
Підготування кваліфікованих робітників, бізнесменів тощо 81.79.11.13 
Підготування космонавтів 55.49.43.31 
Підготування металобрухту і скрапу 53.31.15.27 
Підготування мінералів і гірських порід для дослідження 38.41.15 
Підготування нафти для перероблення 61.51.13 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Підготування пряжі для в'язання 64.31.19 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Підготування сировини для металургійного перероблення 53.37.91.11 
Підготування сировинних матеріалів чорної металургії 53.31.15 
Підготування твердих горючих копалин до перероблення 61.53.13 
Підготування торф'яних покладів для розроблення 52.37.15 
Підготування шихти 53.37.13.07 
Підготування шкіри для дублення. Оброблення голини 64.35.17 
Пристрої для підготування даних 50.10.31 
Професійно-прикладне фізичне підготування 77.03.17 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 81.79.11.17 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
Статистичне підготування бібліографів 13.41.08.11 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
Технологічне підготування виробництва 55.13.15 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологічне підготування електрофізико-хімічного оброблення 55.13.15.15 
Технологічне підготування механічного оброблення 55.13.15.13 
Технологічне підготування складального виробництва 55.13.15.21 
Технологічне підготування термічного та зміцнювального оброблення 55.13.15.19 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХI ст. 67.01.79.05 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
Устаткування для заточування та підготування дереворізальних інструментів 66.29.35.39 
Устаткування для підготування вихідних матеріалів 55.39.33.29 
Устаткування для підготування деревинної і недеревинної сировини 66.45.51.07 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
Устаткування для підготування сировинних матеріалів для плавлення 55.35.29 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
ПІДГРУПА 
Друга група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.09 
Друга група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.23 
П'ята група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.17 
П'ята група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.29 
Перша група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.07 
Побічна підгрупа І групи періодичної системи 31.17.15.37 
Сьома група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.21 
Сьома група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.33 
Третя група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.11 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
Четверта група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.15 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
Шоста група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.19 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
ПІДҐРУНТ 
Вода в ґрунтах та підґрунті 37.27.29 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
ПІДДОН 
Перевезення на піддонах і пакетами 73.47.45 
ПІДЗЕМНИЙ 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Динаміка і режим підземних вод 38.61.15 
Міцність підземних і земляних споруд 30.19.55 
Підземний рейковий транспорт 73.49.41.05 
Підземний транспорт 52.13.27 
Підземні води 70.27.05.25 
Підземні приміщення 75.29.33.19 
Підземні способи розроблення родовищ 52.13.15 
Підземні ядерні вибухи 58.37.35 
Провітрювання під час проведення підземних робіт 52.13.33.05 
Ресурси підземних вод 38.61.31 
Споруди для забору підземних вод 38.61.23 
Устаткування для підземного транспорту 55.33.39.29 
Устаткування для підземного транспорту і підіймання 55.33.39 
Центри підземного транспорту. Станції метрополітену 67.29.63.07 
Штучне поповнення запасів підземних вод 70.94.23 
Якість підземних вод 70.27.19 
ПІДІЙМАЛЬНО- 
Умонтовувані засоби систем комунікацій і зв'язу, а також підіймально- транспортні засоби 75.31.26 
ПІДІЙМАЛЬНО-ТРАНСПОРТНИЙ 
Експлуатація підіймально-транспортного устаткування 69.35.19 
Інші підіймально-транспортні машини, пристрої та установки 55.51.99 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Підіймально-транспортне і заправне устаткування 55.49.49.33 
Підіймально-транспортне машинобудування 55.51 
Підіймально-транспортне устаткування 73.41.39 
Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних засобів 81.83.19.15 
Спеціальна технологія в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.13 
Спеціальні матеріали в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.09 
Теорія, конструювання і випробування підіймально-транспортних машин 55.51.03 
ПІДІЙМАННЯ 
Підіймання по вертикальних і похилих стовбурах 52.13.27.11 
Устаткування для підземного транспорту і підіймання 55.33.39 
ПІДІЙМАЧ 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
ПЕРІОДИЧНОЇ Ліфти і підйомники (підіймачі)періодичної дії 55.51.29 
ПІДЙОМНИК 
Ліфти і підйомники (підіймачі)періодичної дії 55.51.29 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
ПІДКЛАДКА 
Технологія нанесення покриття за типом підкладки 61.65.39.07 
ПІДКРОХМАЛЮВАННЯ 
Засоби для відбілювання, підсинювання і підкрохмалювання 61.71.33 
ПІДЛІТОК 
Гігієна дітей і підлітків 76.33.31 
Гігієна підлітків 76.33.31.19 
Хвороби підлітків 76.29.47.45 
ПІДЛОГА 
Виробництво текстильного покриття для підлоги 64.29.33.21 
Натирачі підлоги побутові 55.67.35.31 
ПІДМІТАЛЬНО-ПРИБИРАЛЬНИЙ 
Підмітально-прибиральні, поливальні машини для доріг і вулиць 55.55.31.29 
ПІДОШВА 
Машини для виготовлення підошов і каблуків 55.59.41.35 
Складання взуття. Кріплення підошов і каблуків 64.41.21 
ПІДПОРЯДКУВАННЯ 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
ПІДПРИЄМНИЦТВО 
Основи підприємництва, маркетингу 06.81.03 
Психологія підприємництва 15.81.25.05 
Ринкова структура. Концентрація. Конкуренція. Підприємництво 06.56.21 
ПІДПРИЄМНИЦЬКИЙ 
Підприємницька діяльність 82.15.21 
ПІДПРИЄМСТВО 
(Розміщення підприємств) ->0Д.ДА 06.75.07 
Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством 82.15.23.11 
Автоматизовані системи керування підприємствами та організаціями 50.49.37 
Автотранспортні підприємства, автостанції, автовокзали, гаражі, автостоянки 73.31.21 
Адміністративно-господарські служби підприємства 82.15.23.13 
Аналіз довкілля металургійних підприємств 53.81.39 
Ваговимірювальні прилади для підприємств торгівлі 55.65.29.29 
Варильне устаткування для підприємств громадського харчування 55.65.43.31 
Великі, дрібні і середні підприємства 06.56.25 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи у сфері торгівлі 87.53.13.75 
Гасіння пожеж у будівлях промислових підприємств 81.92.17.13 
Гірнича промисловість і описи підприємств по країнах 52.01.76 
Державний сектор. Державні підприємства 06.56.45 
Державні сільськогосподарські підприємства та об'єднання 10.51.35 
Дозатори для підприємств торгівлі 55.65.29.35 
Економіка та організація підприємства. Керування підприємством 06.81 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
Енергопостачання і водопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.29 
Енергопостачання і водопостачання металургійних підприємств 53.01.84.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання гірничодобувних підприємств 52.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств 47.01.84; 49.01.84; 50.01.84; 53.01.84; 55.01.84; 58.01.84; 59.01.84; 61.01.84; 64.01.84; 65.01.84; 66.01.84; 69.01.84; 73.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Загальні питання щодо виробництва компресорів будівельних підприємств 55.39.39.01 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
Зв'язок і диспетчеризація на нафтових і газових підприємствах 52.47.85.05 
Зв'язок і диспетчеризація на підприємствах 52.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах 44.01.86; 45.01.86; 49.01.86; 53.01.86; 55.01.86; 61.01.86; 64.01.86; 66.01.86; 68.01.86; 69.01.86; 71.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах чорної металургії 53.31.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємстві 62.01.86 
Зв'язок на підприємствах 58.01.86 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Інформаційні служби на підприємствах і в установах 20.15.13 
Інші питання планування, будівництва і реконструкції металургійних підприємств 53.01.82.15 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
Кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33.11 
Консервування та інші методи зберігання сировини на підприємствах 65.13.22 
Кооперативний сектор. Кооперативні підприємства 06.56.61 
Матеріально-технічне постачання підприємств 45.01.88 
Машини та устаткування для підприємств хімічної чистки 55.55.49.31 
Механізація на підприємствах 53.01.85.13 
Науково-технічний прогрес на підприємстві 06.81.25 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Облаштування бурових і видобувних підприємств на суші 52.47.82.05 
Облік і звітність. Аналіз господарської діяльності підприємства 06.81.85 
Опис будівельних підприємств і фірм 67.01.76 
Опис допоміжних підрозділів підприємств 53.01.76.07 
Опис основних підрозділів підприємств 53.01.76.05 
Опис підприємств 44.01.76; 45.01.76; 47.01.76; 49.01.76; 50.01.76; 53.01.76; 55.01.76; 59.01.76; 61.01.76; 62.01.76; 64.01.76; 65.01.76; 69.01.76 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Опис підприємств ОПК (ВПК) 78.75.33.09 
Опис підприємств і фірм 23.01.76 
Опис підприємств кольорової металургії 53.37.01.76 
Опис підприємств порошкової металургії 53.39.01.76 
Опис підприємств транспорту 73.01.76 
Опис підприємств чорної металургії 53.31.01.76 
Організаційні заходи щодо пожежної безпеки на підприємствах 59.01.92.31 
Організація зв'язку на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.21 
Організація і керування підприємством 82.15.23 
Організація і управління. Планування на підприємстві 06.81.12 
Організація роботи поштових підприємств 49.47.31 
Організація сигналізації на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.23 
Основний і оборотний капітал підприємства. Капіталовкладення. Фінанси 06.81.30 
Охорона довкілля. Екологічний менеджмент на підприємствах 65.01.94 
Пакувальні та етикетувальні машини для підприємств торгівлі 55.65.29.33 
Підприємства і склади оптової торгівлі 71.29.11 
Підсобні господарства підприємств і організацій 67.01.98; 68.01.98; 69.01.98; 73.01.98; 76.01.98 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Приватний сектор і приватні підприємства 06.56.41 
Провітрювання і кондиціонування на гірничих підприємствах 52.13.33 
Проектування і реконструкція локомотивобудівних і вагонобудівних підприємств 55.41.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств гірничого машинобудування 55.33.01.83 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Проектування і реконструкція підприємств прокатного виробництва 53.43.01.82 
Проектування машинобудівних підприємств 55.01.82.35 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств 44.01.82; 45.01.82; 47.01.82; 50.01.82; 53.01.82; 55.01.82; 58.01.82; 59.01.82; 61.01.82; 62.01.82; 64.01.82; 65.01.82; 66.01.82; 69.01.82; 71.01.82; 73.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств і споруд 49.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств метрології 90.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Процеси, обладнання та апарати на підприємствах харчової промисловості 65.13 
Ремонт обладнання переробних підприємств 81.83.19.13 
Різальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.31 
Розміщення машинобудівних підприємств 55.01.82.29 
Розміщення металургійних підприємств 53.01.82.05 
Розміщення, спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.33 
Санітарна освіта на підприємствах 76.35.37.07 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Система якості на підприємствах, у тому числі НАССР 65.13.24 
Системи і служби стандартизації підприємств, фірм 84.13.21 
Системи пожежної сигналізації на підприємствах 59.01.92.36 
Склади підприємств оптової торгівлі 81.89.03.07 
Склади промислових підприємств 81.89.03.05 
Складське господарство на підприємствах 45.01.89 
Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві 06.81.45 
Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.31 
Статистика підприємства 83.37.63.11 
Теплопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.31 
Теплопостачання металургійних підприємств 53.01.84.17 
Технологічні процеси на складах підприємств оптової торгівлі 71.29.13 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
Транспорт на підприємствах 44.01.87; 45.01.87; 49.01.87; 53.01.87; 55.01.87; 58.01.87; 61.01.87; 62.01.87; 64.01.87; 65.01.87; 66.01.87; 71.01.87 
Транспорт на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.87 
Транспорт на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.87 
Транспорт на підприємствах чорної металургії 53.31.01.87 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
Устаткування для пралень і підприємств хімічної чистки 55.55.49 
Фасувальні машини і автомати для підприємств торгівлі 55.65.29.31 
Холодильне Устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
ПІДРИВНИЙ 
Вибухівка. Підривні пристрої 61.43.37.11 
Гарматні підривні трубки 61.43.29.19 
ПІДРИВНИК 
Снарядні підривники. Підривники для гільз тощо 61.43.29.23 
ПІДРІСТ 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
ПІДРОЗДІЛ 
Опис допоміжних підрозділів підприємств 53.01.76.07 
Опис основних підрозділів підприємств 53.01.76.05 
Частини та підрозділи гідрометеорологічної служби 78.27.07.33 
Частини та підрозділи зенітної артилерії 78.27.11.11 
Частини та підрозділи радіоелектронної оборони 78.27.07.29 
Частини та підрозділи розвідки 78.27.07.19 
Частини та підрозділи топографічної служби 78.27.07.31 
ПІДРУЧНИК 
Підручники 76.01.33.11 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
ПІДСВІДОМІСТЬ 
Психологія підсвідомості 15.21.61.13 
ПІДСИЛЕНИЙ 
Підсилені пластмаси, композиційні і наповнені матеріали 61.61.29 
ПІДСИЛЕННЯ 
Стратегічні резерви (війська підсилення) 78.27.15.11 
ПІДСИЛЮВАЧ 
Оптичні квантові генератори і підсилювачі (лазери) 29.33.15 
Підсилювачі 47.41.33 
ПІДСИНЮВАННЯ 
Засоби для відбілювання, підсинювання і підкрохмалювання 61.71.33 
ПІДСИСТЕМА 
Основні підсистеми ГВС 81.19.39.05 
ПІДСОБНИЙ 
Їдальні та їхні підсобні приміщення 75.29.33.05 
Підсобні господарства підприємств і організацій 67.01.98; 68.01.98; 69.01.98; 73.01.98; 76.01.98 
ПІДСТАВА 
Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків 10.27.31 
ПІДСТАНЦІЯ 
Електрична частина електростанцій і підстанцій 44.29.33 
ПІДСУДНІСТЬ 
Підвідомчість і підсудність 10.31.25 
Підсудність 10.79.25 
ПІДТРИМКА 
Частини бойової підтримки 78.27.11.27 
ПІДТРИМУВАННЯ 
Підтримування гірничих виробок 52.13.23.13 
ПІДШИПНИК 
Валопровід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
Загальні питання щодо підшипників (вальниць) 55.03.33.01 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Комбіновані підшипники (вальниці) та напрямні 55.03.33.19 
Підшипники (вальниці) 55.03.33 
Підшипники (вальниці) ковзання 55.03.33.15 
Підшипники (вальниці) кочення 55.03.33.17 
ПІДШИПНИКОВИЙ 
Підшипникові (вальничні), тугоплавкі та благородні сплави 55.09.33.19 
ПІДШЛУНКОВИЙ 
Апарат штучної підшлункової залози 76.13.19.11 
Хвороби підшлункової залози 76.29.37.13 
ПІЗНАВАЛЬНИЙ 
Пізнавальна функція 17.07.13.03 
ПІЗНАННЯ 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Макромолекулярні асоціації та проблеми пізнання в молекулярній біології 34.15.17 
Пізнання 02.15.31 
Пізнання непізнаного: позаземні цивілізації, НЛО тощо 21.07.25 
Роль мови в процесі пізнання 16.21.11.03 
Соціологія пізнання. Соціологія науки 04.51.47 
Теорія пізнання (епістемологія, гносеологія) 02.15.31.03 
ПІКЛУВАННЯ 
Опіка, піклування і патронат 10.47.61 
ПІКТОГРАФІЯ 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
ПІЛЬГА 
Пільги ветеранам війни 10.67.53 
Пільги для тих, хто поєднує роботу з навчанням 10.63.55 
Пільги і компенсації 86.21.11 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
ПІНА 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
ПІНО- 
Піно- і пороматеріали 61.61.37 
ПІНОУТВОРЮВАЧ 
Змочувальні речовини, піноутворювачі і емульгатори 61.71.29.21 
ПІНЦЕТ 
Щипці, пінцети 76.13.29.13 
ПІРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ 
Теорія інших пірометалургійних процесів 53.03.11.35 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
ПІРОМЕТАЛУРГІЯ 
Пірометалургія 53.37.13.17 
ПІРОТЕХНІКА 
Газогенерувальна піротехніка. Бойові гази 61.43.37.17 
ПІРОТЕХНІЧНИЙ 
Піротехнічні сигнальні пристрої. Освітлювальна апаратура 61.43.37.05 
Піротехнічні сполуки 61.43.37 
ПІСЛЯРОДОВИЙ 
Післяродовий період 76.29.48.17 
ПІСНЯ 
Пісні бардів (авторські пісні) 18.41.45.13 
ПІСОК 
Абразивні наждаки та піски. Карборунд та інші кремнієві абразиви 61.71.37.07 
Розроблення родовищ алмазомістких руд і пісків 52.31.49 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
Розроблення родовищ оловомістких руд і пісків 52.31.41 
Розроблення родовищ піску і гравію 52.39.31 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
ПІХОТА 
Бойові машини піхоти 78.25.10.07 
Морська піхота 78.27.13.17 
Озброєння морської піхоти 78.25.25.13 
ПІЧ 
Виробництво сталі в електричних печах і спеціальні способи виробництва сталі 53.31.23.19 
Виробництво сталі в мартенівських і двованних печах 53.31.23.15 
Виробництво феросплавів у доменних печах 53.31.21.15 
Виробництво чавуну в доменних печах на коксі 53.31.18.13 
Електричне устатковування печей 53.07.07.21 
Електричні нагрівальні та термічні печі 53.07.07.17 
Електричні печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.07.13 
Електричні плавильні печі 53.07.07.15 
Інші електричні печі 53.07.07.25 
Інші елементи печей 53.07.05.33 
Механічне устатковування печей 53.07.05.27 
Мурування печей 53.07.05.19 
Нагрівальні та термічні печі 53.07.05.17 
Основні типи печей для напівкоксування 61.53.15.11 
Печі для коксування вугілля 61.53.17.07 
Печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.05.13 
Плавильні печі 53.07.05.15 
Сміттєспалювальні печі 55.55.33.33 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Топкове устатковування паливних печей 53.07.05.21 
ПІШОХІДНИЙ 
Туристичні походи. Пішохідний туризм 71.37.11.04 
ПІЩАНИЙ 
Загальні питання щодо лиття в піщані форми 55.15.21.01 
Лиття в піщані форми 55.15.21 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
ПЛАВАННЯ 
Плавання 77.29.34 
Плавучі засоби для внутрішніх водних шляхів 73.34.09.15 
Синхронне плавання 77.29.49 
ПЛАВИЛЬНИЙ 
Електричні плавильні печі 53.07.07.15 
Плавильні печі 53.07.05.15 
ПЛАВЛЕНИЙ 
Скло та інші плавлені матеріали в будівництві 67.07.37 
ПЛАВЛЕННЯ 
Газове зварювання плавленням. Ацетилен-кисневе зварювання 81.35.25.05 
Дугове зварювання і різання (зварювання плавленням) 81.35.15 
Електроннопроменеве плавлення 53.03.15.23 
Зона плавлення 53.03.17.33 
Комбіновані методи плавлення 53.03.15.29 
Плавлення в секційних кристалізаторах 53.03.15.37 
Плавлення і заливання металів 55.15.17 
Плавлення і кристалізація 53.49.05.15 
Плавлення незалізних сплавів 55.15.17.17 
Плавлення сталі 55.15.17.15 
Плавлення у зваженому стані 53.03.15.25 
Плавлення чавуну 55.15.17.13 
Плазмове плавлення 53.03.15.27 
Температура плавлення 53.03.03.07 
Теорія і дослідження плавлення і заливання металів 55.15.17.03 
Теплота плавлення 53.03.03.13 
Устаткування для підготування сировинних матеріалів для плавлення 55.35.29 
ПЛАВУЧИЙ 
Водні види транспорту. Плавучі засоби 73.34.09 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Малі плавучі засоби та човни 73.34.09.07 
Підводні плавучі судна. Підводні апарати. Підводні човни 73.34.09.21 
Плавучі засоби без силових установок 73.34.09.05 
Плавучі засоби для внутрішніх водних шляхів 73.34.09.15 
Плавучі засоби та судна спеціального призначення 73.34.09.17 
Рибопереробні плавучі заводи 69.33.15.11 
ПЛАГІАТ 
Мистецтво і плагіат 18.15.59.11 
ПЛАЗМА 
Випромінювання плазми 29.27.15 
Діагностика плазми 29.27.49 
Дослідження фізичних процесів у космічній плазмі 89.51.35 
Елементарні процеси в плазмі 29.27.07 
Загальні властивості плазми 29.27.03 
Застосування плазми 29.27.51 
Інерційне утримання плазми 29.27.31 
Космічна плазма 29.27.45 
Магнітне утримання плазми 29.27.35 
Математичні моделі електромагнітних хвиль у плазмі 27.35.53 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Нестійкості та методи стабілізації плазми 29.27.19 
Плазма в МГД-генераторах 29.27.41 
Плиність плазми 29.27.29 
Прискорення плазми 29.27.39 
Прискорювачі заряджених частинок і плазми 47.31 
Пучки в плазмі 29.27.23 
Рух плазми 30.51.19 
Фізика плазми 29.27 
Числові методи у фізиці плазми 29.27.47 
ПЛАЗМІД: 
Рекомбінатні плазміди: конструювання, стабільність, реплікація 62.37.99.17 
ПЛАЗМОВИЙ 
Електропечі та установки плазмового нагрівання 45.43.41 
Електроустаткування плазмового електрозварювання 45.45.43 
Плазмова металізація 81.35.33.11 
Плазмове оброблення 55.20.15.19 
Плазмове плавлення 53.03.15.27 
ПЛАЗМОДИНАМІКА 
Спеціальні питання електро-, магніто- і плазмодинаміки 55.49.03.35 
ПЛАЗМОЇД 
Плазмоїди 29.27.53 
ПЛАЗМОХІМІЯ 
Плазмохімія 31.15.29.11 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
ПЛАКАТ 
Плакати. Вивіски. Знаки 60.29.29.21 
ПЛАКОВАНИЙ 
Виробництво товстих, плакованих і гарячекатаних тонких листів 53.43.35.05 
ПЛАКУВАННЯ 
Плакування 55.22.19.19 
ПЛАН 
Економічні прогнози, плани і програми 10.23.31.03 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
ПЛАНЕР 
Планери 73.37.33.07 
Планери, дирижаблі, парашути 55.47.29.37 
ПЛАНЕРНИЙ 
Планерний спорт 77.29.35 
ПЛАНЕТА 
Вихід в атмосферу Землі і планет 55.49.05.43 
Геологія Місяця і планет 38.27.23 
Динамічні процеси в тілі Землі, планет та їхніх супутників 30.51.37 
Екзобіологія. Життя на інших планетах 34.51.21 
Картографування Місяця і планет 36.39.25 
Планети та їхні супутники 41.19.21 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух штучних супутників Землі і планет 89.21.33 
Селенодезія. Планетодезія. Картографування Місяця і планет 36.39 
Ударні структури на Землі і планетах 38.27.21 
ПЛАНЕТАРНИЙ 
Планетарні і диференціальні передачі 55.03.45.23 
ПЛАНЕТОДЕЗІЯ 
Селенодезія, планетодезія 36.39.15 
Селенодезія. Планетодезія. Картографування Місяця і планет 36.39 
ПЛАНЕТОЛОГІЯ 
Планетологія 38.27 
ПЛАНІМЕТРИ 
Планіметри, інтегратори креслярські 59.73.33.43 
ПЛАНУВАЛЬНИЙ 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
ПЛАНУВАЛЬНИК 
Автогрейдери, грейдери, планувальники 55.53.29.35 
ПЛАНУВАННЯ 
Економіка і планування в машинобудуванні 55.01.75.11 
Економіка і планування в металургії 53.01.75.05 
Економіка і планування в приладобудуванні 59.01.75.81 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування 28.01.75; 37.01.75; 38.01.75; 39.01.75; 44.01.75; 45.01.75; 47.01.75; 50.01.75; 53.01.75; 55.01.75; 58.01.75; 59.01.75; 61.01.75; 62.01.75; 64.01.75; 65.01.75; 66.01.75; 69.01.75; 71.01.75; 76.75.75; 77.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування 31.01.75; 66.37.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Економіка, планування та організація виробництва деталей машин 55.03.01.75 
Економіка, управління, планування, прогнозування в біології 34.01.75 
Інші питання планування, будівництва і реконструкції металургійних підприємств 53.01.82.15 
Ландшафтне планування 87.29.33 
Метод сіткового планування багатоетапних операцій 28.29.25 
Оборонне планування 78.17.09 
Організація досліджень, економіка і планування. Заводи 55.47.01.21 
Організація і планування проектних робіт 81.14.03 
Організація і управління. Планування на підприємстві 06.81.12 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Організація, управління, планування і прогнозування науки 12.41.21 
Питання планування і прогнозування культурного розвитку 13.15.55 
Планування воєнної економіки 78.75.49 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Планування і забудова міст і населених пунктів. Міста і міські агломерації 67.25.19 
Планування і забудова районів і великих територій 67.25.17 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Планування і здійснення запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.29 
Планування і прогнозування 52.01.75.17 
Планування і прогнозування в галузі мистецтва 18.15.55 
Планування і прогнозування зовнішньої торгівлі 72.75.29 
Планування і прогнозування права 10.07.49 
Планування робіт з охорони праці 86.19.07 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Програмно-цільове планування 76.75.75.05 
Районне планування. Містобудування 67.25 
Соціальне планування і прогнозування 04.21.71 
Статистика і планування 83.29.19 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Теоретичні і наукові основи районного планування і містобудування 67.25.03 
Теорія і практика планування економічного розвитку 06.52.35 
Теорія планування екстремального експерименту 28.29.55 
Управління економікою. Економічне планування. Економічне прогнозування 06.51.41 
Фінансове планування 76.75.75.07 
ПЛАСТ 
Виклик припливу і вплив на пласт 52.47.15.31 
Вимірювання параметрів свердловин і пласта в процесі буріння 52.47.15.19 
Дослідження нафтових і газових пластів і сверлловин 52.47.17 
Методи розкриття пластів 52.47.15.23 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
Устаткування, яке застосовується в процесі діяння на пласти 52.47.27.15 
ПЛАСТИК 
Виробництво деревинних пластиків 66.35.34 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
Устаткування для виробництва пластиків 66.35.34.05 
Шаруваті пластики 61.61.31 
ПЛАСТИНА 
Гума та пластини для полірування 61.71.37.23 
Пластини 30.19.19 
ПЛАСТИНЧАСТИЙ 
Сірий чавун із пластинчастим графітом 53.49.11.19 
ПЛАСТИЧНИЙ 
Виробництво заліза в пластичному стані 53.31.17.17 
Оброблення поверхні пластичним деформуванням (ППД) 55.21.21 
Пластичні мастила 61.51.31.05 
Хірургія пластична 76.29.39.09 
ПЛАСТИЧНІСТЬ 
Математичні моделі пружності та пластичності 27.35.31 
Міцність і пластичність металів і сплавів 53.49.09 
Напружено-деформований стан металу в процесі прокатування. Пластичність металу в процесі прокатування 53.43.03.05 
Пластичність 30.19.25 
Пластичність і в'язкість металів і сплавів 53.49.09.07 
ПЛАСТМАСА 
Застосування пластмаси і гуми в автомобілебудуванні 55.43.09.15 
Зварювання пластмас 81.35.35 
Конструкції із застосуванням пластмас і скла 67.11.39 
Конструкційні пластмаси 55.09.39.15 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Машини і апарати для виробництва виробів із пластмас 55.39.33.31 
Методи випробувань і властивості напівфабрикатів і виробів із пластмас 61.61.81 
Міцність пластмас 55.09.39.17 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Підсилені пластмаси, композиційні і наповнені матеріали 61.61.29 
Пластмаси 81.37.09.19 
Пластмаси в суднобудуванні 55.45.09.15 
Пластмаси на основі пеків, смол та інших природних матеріалів 61.61.08 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Пластмаси на основі сполук, що містять лише вуглець, водень і кисень 61.61.05 
Пластмаси на основі целюлози та її похідних 61.61.04 
Пластмаси. Гума 55.09.39 
Полімерні композиції і напівфабрикати для виробництва пластмас 61.61.09 
Технологія пластмас 61.61 
Утилізація і регенерація відходів пластмас 61.61.91 
ПЛАСТМАСОВИЙ 
Виробництво пластмасових виробів 55.24.29 
Пластмасові відходи 87.53.13.85 
ПЛАСТОВИЙ 
Друковані плати. Друковані вузли 47.59.49 
Заробітна плата 10.63.39 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Оплата праці. Заробітна плата 06.75.71; 06.77.77 
Проектування. Геометрія пластових покладів 52.13.04.05 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Статистика заробітної плати 83.33.29 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Технологія виробництва друкованих плат. Друкований монтаж 47.13.17 
ПЛАТИНОВИЙ 
Виробництво металів платинової групи 53.37.91.33 
Виробництво платинових металів 53.37.33.19 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
ПЛАТІЖ 
Засоби платежу 72.21.33 
Умови платежу 72.27.25 
ПЛАТНЯ 
Платні і безплатні послуги 76.75.75.15 
ПЛАТФОРМА 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Структури платформ і складчастих ділянок 52.13.45.07 
ПЛАШКА 
Мітчики, плашки та інший різьбонарізний інструмент 55.31.29.33 
ПЛЕБІСЦИТ 
Виборчі системи, вибори, плебісцити, референдуми 11.15.87 
ПЛЕВРИТ 
Плеврит 76.29.35.13 
ПЛЕМ'Я 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
ПЛЕМІННИЙ 
Племінна справа 68.39.13.05 
ПЛЕТЕНИЙ 
Виробництво плетеної дерев'яної тари 66.41.35 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
ПЛИННІСТЬ 
Плинність кадрів 81.79.03.11 
Плинність плазми 29.27.29 
Плинність середовищ з особливими властивостями 30.51.27 
ПЛИТА 
Виробництво ДВП сухим способом. Плити НЗІ 66.35.31.17 
Виробництво деревинностружкових плит 66.35.29.08 
Виробництво деревної стружки для плит 66.35.29.07 
Виробництво деревоволокнистих плит (ДВП) 66.35.31 
Виробництво фанери і плит 66.35 
Деревинні плити з орієнтованими стрижнями 66.35.29.15 
Кашування плит 66.35.29.31 
Ламінування плит 66.35.29.29 
Пакування і зберігання фанери і плит 66.35.90 
Сировина і матеріали для деревинностружкових плит 66.35.29.09 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
Устаткування для виробництва плит 55.29.39.58 
Устаткування для деревинностружкових плит 66.35.29.21 
Цементностружкові плити 66.35.29.17 
Шліфувальні плити та інструмент для шліфування деревини 55.31.39.35 
ПЛИТКОВИЙ 
Дзеркальне скло. Плиткове скло 81.37.09.07 
ПЛИТНИЙ 
Виробництво деревних плитних матеріалів 66.35.29 
Виробництво інших видів листових і плитних матеріалів 66.35.99 
Виробництво плівок для ламінування плитних матеріалів 66.35.35 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
Оздоблення плитних матеріалів синтетичними плівками 66.35.29.35 
Перероблення і використання відходів плитного та фанерного виробництва 66.35.91 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
ПЛІВКА 
Виробництво захисних плівок на склі 81.37.15.13 
Виробництво плівок для ламінування плитних матеріалів 66.35.35 
Мікрокопії на прозорій основі (скло, плівка). Мікрофільм 60.31.23.07 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Оздоблення плитних матеріалів синтетичними плівками 66.35.29.35 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках 47.03.11 
Плівки 53.41.47 
ПЛІВКОВИЙ 
Асортимент штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.71 
Виробництво плівкових матеріалів 64.39.35 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Копіювальні апарати для друку на плівковій стрічці 60.31.21.11 
Паперові та плівкові конденсатори 45.35.29 
Плівкові, листові і багатошарові матеріали 61.61.33 
Промисловість штучної шкіри і плівкових матеріалів 64.39 
ПЛІВКОУТВОРЮВАЛЬНИЙ 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
ПЛІД 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Заготівля овочів і плодів 68.43.37 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
Машини і пристрої для очищення і миття плодів 55.63.41.29 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
ПЛОДО-ОВОЧЕВИЙ 
Виробництво плодоовочевої тари 66.41.29.05 
ПЛОДОВИЙ 
Плодові і ягідні культури 68.35.53 
ПЛОДОВО-ЯГІДНИЙ 
Виробництво плодово-ягідних вин 65.49.33 
Виробництво плодово-ягідних і овочевих соків 65.53.39 
ПЛОДОСХОВИЩЕ 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
ПЛОСКИЙ 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
ПЛОСКОДРУК 
Друкарська фарба для плоскодруку плоскодрукувальних машин 60.29.11.17 
ПЛОСКОДРУКУВАЛЬНИЙ 
Друкарська фарба для плоскодруку плоскодрукувальних машин 60.29.11.17 
ПЛОЩА 
Відкриті площі в приміщеннях 75.29.33.17 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Освоєння морських площ 52.47.82.07 
Розрахунок площ складського обладнанння 81.89.05.11 
ПЛОЩАДКА 
Посадкові площадки 55.49.49.39 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
ПЛУТОНІЙ 
Плутоній, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.31 
ПЛЮРАЛІЗМ 
Політичний плюралізм 11.15.35 
ПЛЯМА 
Засоби для чищення і виведення плям 61.71.35 
ПЛЯШКА 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
ПНЕВМАТИЧНИЙ 
Гідравлічні і пневматичні приводи 55.30.29.31 
Пневматичний і пневмогідравлічний привід 55.03.47.33 
Пневматичний транспорт 73.41.27 
Пневматичні транспортери 73.41.27.05 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
ПНЕВМОГІДРАВЛІЧНИЙ 
Пневматичний і пневмогідравлічний привід 55.03.47.33 
ПНЕВМОНІЯ 
Пневмонія атипова 76.29.50.77 
ПНЕВМОПРИВІД 
Гідропривід і пневмопривід та їхні елементи 55.03.47 
Загальні питання щодо гідро- і пневмоприводів 55.03.47.01 
ПОБІЧНИЙ 
Друга група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.23 
Одержання і використання побічних продуктів целюлозно-паперової промисловості 66.45.47 
П'ята група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.29 
Побічна підгрупа І групи періодичної системи 31.17.15.37 
Сьома група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.33 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
ПОБУДОВА 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Побудова охоронних ціликів 52.13.04.13 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Теоретичні основи проектування і побудови суден 55.45.03 
ПОБУТ 
Психологія сім'ї і побуту 15.81.65 
ПОБУТОВИЙ 
Варильне устаткування побутове 55.67.31.33 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Віджимні машини побутові 55.67.33.31 
Вікномийні машини побутові 55.67.35.33 
Гладильні машини побутові 55.67.33.35 
Жарове устаткування побутове 55.67.31.31 
Житлово-комунальне господарство і побутове обслуговування населення 23.04.83 
Забруднення побутовими відходами 87.15.08.11 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
Інші побутові машини і прилади 55.67.99 
Інші товари побутової хімії 61.71.99 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Надплитні фільтри побутові 55.67.31.37 
Натирачі підлоги побутові 55.67.35.31 
Низькотемпературне устаткування побутове 55.67.29.31 
Пилососи побутові 55.67.35.29 
Побутова радіоелектронна апаратура 47.01.51 
Побутове обслуговування. Будівництво житла на індивідуальне замовлення 75.33 
Побутові електроприлади 45.53.47 
Побутові машини і прилади 55.67 
Побутові речі (кухонний дерев'яний посуд) 80.31.31.07 
Посудомийні машини побутові 55.67.31.35 
Правовий, матеріальний і побутовий стан учених 12.79.61 
Пральні машини побутові 55.67.33.29 
Прокат та інші побутові послуги 75.33.59 
Ремонт побутової техніки 75.33.41 
Санітарний нагляд за побутовими товарами 76.75.29.13 
Середньотемпературне устаткування побутове 55.67.29.29 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
Сушильні машини побутові 55.67.33.33 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Технологія виробництва продуктів побутової хімії. 61.71 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
ПОВЕДІНКА 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Вища нервова діяльність. Поведінка 34.39.23 
Генетика поведінки 34.23.33 
Демографічна поведінка 05.11.15.05 
Електоральна поведінка 11.15.85 
Збочена поведінка 15.41.59 
Клітинні взаємодії. Поведінка клітини в культурі 34.19.21 
Культура поведінки, мораль, етикет 13.11.21.15 
Масові форми поведінки поза колективом 15.41.51 
Методи прикладних досліджень електоральної поведінки 04.81.05 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
Політична поведінка 11.15.84 
Психометрія. Психологія діяльності і поведінки. Психологія мотивації 15.21.45 
Сексуальна поведінка 76.35.39.15 
Соціальне поведінка 04.61.15 
Соціологія особистості і поведінки 04.61 
Церемоніал. Етикет. Правила поведінки в суспільстві 03.61.15 
ПОВЕДІНКОВИЙ 
Біологічні та поведінкові (етологічні) процеси 34.03.19 
ПОВЕРХНЕВИЙ 
Поверхневе гасіння, засоби гасіння 81.92.19.05 
Поверхневий натяг 31.15.35.05 
Поверхневий натяг металургійних розплавів 53.03.05.13 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Капілярність 29.17.19.05 
Поширення поверхневих радіохвиль 47.43.25 
Прісна вода. Поверхневі води 70.27.05.23 
Якість поверхневих вод 70.27.17 
ПОВЕРХНЕВО-АКТИВНИЙ 
Поверхнево-активні речовини 61.71.29 
Розчинники і поверхнево-активні речовини 47.09.57 
ПОВЕРХНЯ 
Деформація земної поверхні 52.13.11 
Електрохімічне оброблення поверхні 61.13.27.11 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Захисне оксидування поверхні 81.33.33.23 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Інші способи оброблення поверхонь 55.22.17.99 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
Механічні способи очищення поверхонь 55.22.15.13 
Молекулярна біологія клітинної поверхні 34.15.37 
Наплавлення. Наварювання. Зміцнення поверхні 81.35.27.05 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Оброблення оптичних поверхонь 81.37.13 
Оброблення поверхні 53.41.53 
Оброблення поверхні пластичним деформуванням (ППД) 55.21.21 
Оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22 
Оброблення поверхонь після нанесення покриттів 55.22.31 
Очищення поверхонь 55.22.15 
Попереднє оброблення поверхонь 55.22.17 
Технологічне підготовування оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.13.15.23 
Технологічні комплекси і служби на поверхні 52.13.39 
Хімічні та електрохімічні способи очищення поверхонь 55.22.15.15 
Шліфування, полірування поверхонь 55.22.17.13 
Якість поверхні і точність абразивного оброблення 55.19.05.21 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
ПОВЗДОВЖНЬО-ПИЛЯЛЬНИЙ 
Повздовжньо-пиляльне устаткування 66.29.35.17 
ПОВЗДОВЖНЬОСТРУГАЛЬНИЙ 
Повздовжньо-стругальні деревообробні верстати 66.29.29.11 
ПОВЗУЧІСТЬ 
Повзучість 53.49.09.27 
Повзучість. Реологія. Теорія дислокацій 30.19.27 
ПОВІДОМЛЕННЯ 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
ПОВІРЕНИЙ 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
ПОВІТРО- 
Повітро- і газонагрівачі 53.07.05.25 
ПОВІТРОВИКИДНИЙ 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
ПОВІТРОПЛАВАННЯ 
Повітроплавання. Авіація 73.37.33 
ПОВІТРОПРИЙМАЛЬНЯ 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
ПОВІТРОПРОВОД 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
ПОВІТРОРОЗПОДІЛЬНИК 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
ПОВІТРЯ 
Вентиляція і кондиціонування повітря 75.31.25 
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.15.04.07 
Використання низькотемпературного тепла землі, води, повітря 44.31.41 
Відпочинок на відкритому повітрі 71.37.08 
Властивості речовин, що забруднюють атмосферне повітря 87.17.09 
Джерела забрудненості атмосферного повітря. Контролювання забрудненості 87.17.15 
Забруднення атмосферного повітря 87.15.05.19 
Забруднення і охорона атмосферного повітря 87.17 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Літальні апарати, легші за повітря (аеростати) 73.37.33.05 
Метали та сплави, стійкі до впливу повітря, кисню 81.33.07.07 
Нормування. Стандарти щодо охорони атмосферного повітря 87.17.37 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Пристрої для волого-теплового оброблення повітря 55.55.43.37 
Пристрої для очищення повітря. Повітряні фільтри 55.55.43.31 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Речовини, що забруднюють повітря 87.15.09.07 
Санітарна охорона повітря 76.01.94.05 
Системи вентиляції, кондиціонування повітря і холодопостачання 67.53.25 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Установки для кондиціонування повітря 55.55.43.35 
Устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря 55.55.43 
Устаткування для кондиціонування рудникового повітря 55.33.43.43 
ПОВІТРЯНИЙ 
Авіатуризм. Повітряні подорожі 71.37.07.23 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Безколісні машини, апарати на повітряній подушці 55.43.33.41 
Безпека польотів повітряних суден 73.37.17 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
Гігієна на повітряному транспорті 76.33.41.07 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Зв'язок і сигналізація на повітряному транспорті 73.37.86 
Керування повітряним рухом 73.37.11 
Корозія і захист від корозії на повітряному транспорті 73.37.97 
Льотна експлуатація повітряних суден 73.37.37 
Мистецтво повітряних гімнастів 18.51.45.13 
Організація і технологія повітряних перевезень 73.37.61 
Повітряне право 10.27.69 
Повітряне транспортування лісу 66.17.19 
Повітряний транспорт 73.37 
Повітряні сили (Військово-Повітряні сили) 78.27.11 
Повітряні ядерні вибухи 58.37.31 
Пристрої для очищення повітря. Повітряні фільтри 55.55.43.31 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
Рухомий склад на повітряній подушці 55.41.39.31 
Системи керування повітряним рухом 47.49.35 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Транспортні засоби на повітряній подушці 73.49.29 
Центри повітряного транспорту. Аеропорти 67.29.63.11 
ПОВІТРЯНО-ДЕСАНТНИЙ 
Аеромобільні війська. Повітряно-десантні війська 78.27.07.11 
ПОВІТРЯНО-РЕАКТИВНИЙ 
Прямоточні повітряно-реактивні двигуни (ППРД) 55.42.47.45 
ПОВНОВАЖЕННЯ 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
ПОВНОПРИВІДНИЙ 
Колісні повнопривідні машини 55.43.33.33 
ПОВОДЖЕННЯ 
Асимптотичне поводження розв'зку 27.31.19 
Поводження забруднювальних речовин 87.15.09.21 
Реактиви і поводження з ними 31.05.15.09 
ПОГЛИБЛЕННЯ 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
ПОГЛИНАННЯ 
Поглинання світла і забарвлення золів 31.15.43.07 
Теорія поглинання і випромінювання. Перенесення випромінювання 41.17.27 
ПОГЛИНАЧ 
Поглинач забруднювальних речовин 87.15.07.25 
ПОГОДА 
Аналіз і прогноз погоди 37.21.39 
Використання методів для прогнозування погоди 37.21.41 
Вплив космічної погоди на біосферу Землі 89.53.45.05 
Вплив космічної погоди на технічні об'єкти та технологічні процеси 89.53.45.07 
Вплив сонячної активності на погоду і клімат 37.23.33 
Космічна погода 89.53.45 
ПОГОНАЖНИЙ 
Виробництво дерев'яних погонажних виробів 66.31.37 
Виробництво дерев'яних погонажних деталей 66.33.37 
ПОДАВАННЯ 
Інженерія знань. Подання знань 28.23.13 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Мови для подання знань 28.23.11 
Пристрої подавання деталей 55.30.33.15 
Устаткування для приготування і подавання палива 55.36.33.29 
ПОДАРУНКОВО-СУВЕНІРНИЙ 
Подарунково-сувенірні вироби 80.33.71.19 
ПОДАТКОВИЙ 
Діяльність Державної податкової адміністрації 82.13.23 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
ПОДАТОК 
Державні фінанси. Податки 06.73.15 
Податок на охорону довкілля 87.01.75.25 
ПОДВІЙНИЙ 
Виробництво подвійного суперфосфату 61.33.31.11 
Кристалогідрати і подвійні солі як комплексні сполуки 31.17.29.07 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Одержання інших подвійних сполук 53.41.37.23 
Одержання подвійних сполук із селеном 53.41.37.17 
Одержання подвійних сполук із сіркою 53.41.37.21 
Одержання подвійних сполук із телуром 53.41.37.19 
Подвійні і кратні зірки 41.23.41 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
Технології подвійного призначення 78.21.61.13 
ПОДВІЙНІСТЬ 
Керованість і спостережливість систем. Принцип подвійності 28.19.35 
ПОДІЛ 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Класифікація кадрів і професійний поділ праці 81.79.05 
ПОДОЛАННЯ 
Засоби подолання водних перешкод 78.25.11.13 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
ПОДОРОЖ 
Авіатуризм. Повітряні подорожі 71.37.07.23 
Подорожі 71.37.07 
Подорожі залізницею 71.37.07.19 
Подорожі на суднах. Подорожі на човнах. Морські круїзи 71.37.07.21 
ПОДРІБНЕННЯ 
Дроблення. Подрібнювання. Просівання. Класифікація 52.45.15 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Подрібнювання залізних руд 53.31.15.17 
Теорія процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.03 
Усереднення, подрібнювання, просівання, класифікація 53.37.15.15 
Устаткування для подрібнення, класифікації та змішування 55.39.31.29 
Устаткування для процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.05 
ПОДУШКА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Безколісні машини, апарати на повітряній подушці 55.43.33.41 
Рухомий склад на повітряній подушці 55.41.39.31 
Транспортні засоби на повітряній подушці 73.49.29 
ПОЕТИКА 
Поетика художньої літератури. Види і жанри 17.07.41 
Стилістика. Лінгвістична поетика. Риторика 16.21.55 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
ПОЕТИЧНИЙ 
Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 17 
Народна поетична творчість 17.71 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
ПОЄДНАННЯ 
Біохімічна енергетика і поєднання шляхів обміну 31.27.39 
ПОЖЕЖА 
Гасінння пожеж у цивільних будівлях 81.92.17.11 
Гасіння пожеж 81.92.17 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Гасіння пожеж на об'єктах транспорту 81.92.17.17 
Гасіння пожеж у будівлях промислових підприємств 81.92.17.13 
Гасіння пожеж у сільській місцевості 81.92.17.19 
Засоби захисту від пожеж 64.01.92 
Засоби і способи гасіння пожеж 81.92.19 
Керування силами та засобами на пожежі 81.92.17.07 
Кібернетичні пристрої захисту приміщень від пожеж 59.73.35.11 
Лісова пожежа 87.33.33.07 
Організація гасіння пожеж 81.92.17.05 
Охорона лісу. Лісові пожежі 68.47.41 
Пожежі і вибухи на гірничих підприємствах. Пил і газ 52.13.37 
Пожежна безпека. Лісові пожежі тощо 23.01.92 
Процеси горіння в умовах пожежі 81.92.29 
Техніка для проведення аварійно-рятувальних робіт. Техніка для гасіння пожеж 81.93.15 
Трав'яні пожежі 87.33.33.11 
ПОЖЕЖНИЙ 
Застосування автономних пожежних сигналізаторів 81.92.86.11 
Організаційні заходи щодо пожежної безпеки на підприємствах 59.01.92.31 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на машинобудівних заводах 55.01.92.75 
Організаційні заходи щодо пожежної охорони на металургійних заводах 53.01.92.21 
Організація пожежної охорони 81.92.05 
Пожежна безпека 43.01.92; 44.01.92; 45.01.92; 47.01.92; 49.01.92; 50.01.92; 52.01.92; 53.01.92; 55.01.92; 58.01.92; 59.01.92; 62.01.92; 65.01.92; 66.01.92; 67.01.92; 68.01.92; 69.01.92; 71.01.92; 73.01.92; 76.01.92; 77.01.92; 81.92 
Пожежна безпека в кольоровій металургії 53.37.01.92 
Пожежна безпека в порошковій металургії 53.39.01.92 
Пожежна безпека в різних галузях промисловості 81.92.37 
Пожежна безпека в чорній металургії 53.31.01.92 
Пожежна безпека електромережі та електроустановок 81.92.35 
Пожежна безпека на військових об'єктах 78.01.92 
Пожежна безпека. Вибухи, їхнє попередження і захист 61.01.92 
Пожежна безпека. Лісові пожежі тощо 23.01.92 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
Пожежна сигналізація 81.92.86 
Пожежна техніка 81.92.15 
Пожежні бригади. Пожежна служба 81.92.05.07 
Пожежні машини і протипожежне устаткування 55.55.45 
Пожежні станції 81.92.05.05 
Системи пожежної сигналізації на машинобудівних заводах 55.01.92.92 
Системи пожежної сигналізації на металургійних заводах 53.01.92.23 
Системи пожежної сигналізації на підприємствах 59.01.92.36 
Сповіщувачі пожежні для раннього виявлення загорянь 81.92.86.07 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Структара та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Технічні засоби пожежної сигналізації 81.92.86.05 
ПОЖЕЖНО-ПРИКЛАДНИЙ 
Пожежно-прикладний спорт 77.29.38 
ПОЗАВІРОСПОВІДУВАЛЬНИЙ 
Позавіросповідні форми релігії 21.15.67 
ПОЗАЗЕМНИЙ 
Пізнання непізнаного: позаземні цивілізації, НЛО тощо 21.07.25 
Позаземні цивілізації та зв'язок з ними 89.35.35 
ПОЗАМАГАЗИННИЙ 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
ПОЗАНАВЧАЛЬНИЙ 
Позакласна робота в професійно-технічній школі 14.31.19 
ПОЗАПІЧНИЙ 
Агрегати позапічного нагрівання 53.07.07.19 
Позапічне оброблення сталі 53.31.23.21 
ПОЗАШКІЛЬНИЙ 
Історія позашкільної (додаткової) освіти і виховання, позашкільної педагогіки 14.09.27 
Методика додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.09 
Позашкільна (додаткова) освіта і виховання. Позашкільна педагогіка 14.27 
Позашкільна робота в загальноосвітній школі 14.25.19 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Позашкільна робота у вищій школі 14.35.19 
Позашкільні установи 14.27.21 
Теорія додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.05 
Технічні засоби і устаткування в позашкільних закладах 14.85.27 
ПОЗБАВЛЕННЯ 
Позбавлення волі. Тюремне ув'язнення 10.77.03.17 
ПОЗИТИВ 
Фотографічні матеріали, негативи і позитиви 60.33.09.05 
ПОЗНАЧЕННЯ 
систем документів, позначень, термінів 84.15.33 
ПОЗОВ 
Позов 10.31.31 
Учасники процесу (суб'єкти). Сторони. Позови 10.79.21 
ПОКАЗНИК 
Демографічні показники 05.07.15 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Енергетичні та економічні показники ДВЗ 55.42.03.41 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
ПОКАРАННЮ Особи, що підлягають покаранню. Правопорушники. Суб'єкти карних дій 10.77.03.05 
Показники зовнішньоторговельної діяльності 72.19.33 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Статистичні показники 83.03.47 
Технологія і показники рейтингових досліджень 04.81.11 
ПОКАРАННЯ 
Учення про покарання 10.77.31 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
Інші види покарань і виправних заходів 10.77.03.19 
Покарання. Виховні, виправні заходи 10.77.03.13 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
Призначення покарання 10.77.35 
Різні питання, що стосуються покарань (пом'якшення покарання; посилення покарання тощо) 10.77.03.21 
Тілесні (фізичні) покарання. Страта 10.77.03.15 
ПОКЛАД 
Підготування торф'яних покладів для розроблення 52.37.15 
Проектування. Геометрія пластових покладів 52.13.04.05 
Фізико-механічні властивості торфу. Характеристика покладів 52.37.05 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
ПОКРИВ 
Сніговий покрив 37.29.15 
ПОКРИТТЯ 
Вакуумні способи нанесення покриттів 55.22.19.15 
Види друкарського паперу з покритттям 60.29.14.17 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Виробництво листів і смуг з покриттями 53.43.35.11 
Виробництво текстильного покриття для підлоги 64.29.33.21 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
Готове покриття. Шар покриття 61.65.39.17 
Загальні питання нанесення металевих покриттів 55.22.19.01 
Загальні питання нанесення неметалевих покриттів 55.22.23.01 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Індивідуальне покриття 61.65.39.19 
Інші способи нанесення металевих покриттів 55.22.19.99 
Комбіновані та інші покриття 55.22.29 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Лакофарбові покриття 55.22.23.13 
Лакофарбові, полімерні та інші покриття 81.33.35 
Матеріали і покриття, які використовуються у спорті 77.13.09 
Машини для нанесення покриттів автомобільних доріг і аеродромів 55.53.33 
Машини для нанесення покриттів на папір і картон 66.45.51.41 
Машини для нанесення цементобетонних покриттів 55.53.33.33 
Машини для обладнання чорних покриттів 55.53.33.31 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Металеві покриття 55.22.19 
Методи випробуванння і властивості лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.81 
Нанесення дзеркальних покриттів 81.37.15.11 
Нанесення лакофарбових покриттів 61.65.39 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
Нанесення покриттів термічним напилюванням 81.35.33 
Нанесення покриття в розплавленому металі. Нанесення покриття зануренням 81.33.33.11 
Нанесення покриття способом дифузії 81.33.33.13 
Нанесення покриття способом розпилення 81.33.33.15 
Нанесення покриття способом хімічного осаджування 81.33.33.07 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Неметалеві покриття 55.22.23 
Оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22 
Оброблення поверхонь після нанесення покриттів 55.22.31 
Одержання покриттів, що не відбивають світла 81.37.15.05 
Оптичні покриття 81.37.15 
Перспективні матеріали і покриття 55.49.09.41 
Покриття з барвниками, пігментами 81.33.35.13 
Покриття з допоміжними речовинами, домішками 81.33.35.15 
Покриття з розплавів металів 55.22.19.17 
Покриття на водній основі 81.33.35.05 
Покриття на основі олії та воску. Олійні фарби 81.33.35.07 
Покриття на основі смол. Лаки. Оліфи 81.33.35.11 
Покриття ядерного палива 58.09.39 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.09 
Полімерні покриття 55.22.23.15 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Порошкові покриття 81.33.35.17 
Речовини і засоби видалення покриття 61.65.39.21 
Речовини, що знімають покриття 61.65.39.23 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Теплозахисні та теплорегулювальні покриття 55.49.09.37 
Технологічне підготовування оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.13.15.23 
Технологія лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65 
Технологія нанесення покриття за його властивостями 61.65.39.11 
Технологія нанесення покриття за типом підкладки 61.65.39.07 
Устаткування для нанесення покриттів 66.37.35 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Фарби, протикорозійні покриття та покриття для протиобростання суден 55.45.09.21 
Хімічні та електрохімічні способи нанесення покриттів 55.22.19.13 
Хром, застосовуваний для покриття тощо. Облицювання 61.31.45.11 
ПОКРИШКА 
Використання подрібнених зношених покришок 81.91.51.17 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
ПОКРІВЕЛЬНИЙ 
Ізоляційні і покрівельні роботи 67.13.39 
Машини для покрівельних робіт 55.53.37.33 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Покрівельні матеріали 67.09.61 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
ПОКРІВЛЯ 
Будування покрівель з рулонних матеріалів 67.13.39.05 
ПОКУПЕЦЬ 
Послуги для покупців 71.31.15 
Технологія процесу продажу товарів і обслуговування покупців 71.31.13 
ПОЛЕ 
Баричне поле атмосфери 37.21.27 
Біофізичні ефекти електричних і магнітних полів 34.17.35 
Взаємодія атомів і молекул із зовнішніми полями і випромінюванням 29.29.39 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Гравітаційне поле землі 37.31.16.05 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Електричні і магнітні поля та випромінювання. Дослідження полів і видів випромінювання. Методи і засоби боротьби 87.55.33 
Електроустаткування зварювання імпульсним магнітним полем 45.45.39 
Елементарні частинки і поля в астрофізиці 41.17.15 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів і випромінювань 87.55 
Класична механіка. Релятивістська механіка. Класична теорія поля 29.05.09 
Магнітне поле Землі 37.31.16.07 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Методи захисту від несприятливого впливу електромагнітних випромінювань, магнітних і електричних полів 86.33.13 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Оброблення в магнітному полі 55.22.17.19 
Перемінне геомагнітне поле 37.15.33 
Поля і багаточлени 27.17.27 
Постійне геомагнітне поле та вікові варіації 37.15.31 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Релятивістська квантова теорія. Квантова теорія поля 29.05.23 
Розрахунки хвильових полів у радіоелектронній апаратурі 47.45.03 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Структурування полів знань предметних галузей 28.29.67.11 
Теорія електричних полів 45.03.07 
Теорія електромагнітного поля 45.03.05 
Теорія магнітних полів 45.03.09 
Теплове поле Землі 37.31.16.09 
Фізика елементарних частинок. Теорія полів 29.05 
Фізичні поля Землі 37.31.16 
Хімічний зв'язок і кристалічні поля 29.19.05 
ПОЛИВ 
Техніка поливу 70.21.35 
ПОЛИВАЛЬНИЙ 
Підмітально-прибиральні, поливальні машини для доріг і вулиць 55.55.31.29 
ПОЛИВАННЯ 
Устаткування для обробітку ґрунту, поливання рослин 55.53.29.31 
ПОЛІАМІД 
Волокнисті матеріали з поліаміду. Найлон 61.67.31.11 
ПОЛІАТЕЇСТИЧНИЙ 
Поліатеїстичні релігії та атеїзм древнього світу 21.15.21 
ПОЛІГОН 
Випробувальні автомобілі, полігони і автодроми 55.43.81.17 
Випробувальні полігони, дослідно-експериментальні бази 12.41.65.15 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
Полігони 78.01.81.05 
Ракетні полігони. Льотно-дослідні центри 55.49.49.29 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
ПОЛІГОНІЗАЦІЯ 
Дорекристалізаційні процеси. Полігонізація 53.49.05.21 
ПОЛІГОНОМЕТРІЯ 
Елементарна геометрія, тригонометрія, полігонометрія 27.21.11 
ПОЛІГРАФІЧНИЙ 
Матеріали для поліграфічної промисловості 60.29.09 
Поліграфічне машинобудування 55.61 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
ПОЛІГРАФІЯ 
Поліграфія 60.29 
Поліграфія. Репрографія. Фотокінотехніка 60 
Теоретичні основи поліграфії 60.29.03 
Устаткування для оперативної поліграфії 55.61.29 
ПОЛІЕЛЕКТРОЛІТ 
Іонообмінні матеріали. Поліелектроліти 61.61.49 
ПОЛІЕТИЛЕН 
Волокнисті матеріали з поліетилену 61.67.33.07 
ПОЛІЕФІР 
Волокнисті матеріали з поліефірів 61.67.31.07 
ПОЛІКОНДЕНСАТ 
Волокнисті матеріали з поліконденсатів 61.67.31.05 
ПОЛІКОНДЕНСАЦІЯ 
Поліконденсація 31.25.19.07 
ПОЛІЛІНІЙНИЙ 
Лінійна та полілінійна алгебра 27.17.29 
ПОЛІМЕР 
Будівельні матеріали і вироби на основі полімерів 67.09.45 
Виробництво залізних і кріпильних виробів з металів і полімерів 67.15.61 
Основні процеси перероблення полімерів і напівфабрикатів 61.61.13 
Полімери і полімерні матеріали для радіоелектроніки 47.09.51 
Релаксаційні процеси в полімерах 31.25.17.05 
Структура полімерів 31.25.15.05 
ПОЛІМЕРИЗАЦІЯ 
Полімеризація 31.25.19.05 
Процеси збільшення молекул. Полімеризація 61.51.17.05 
ПОЛІМЕРНИЙ 
Використання вторинної полімерної сировини 81.91.51.11 
Виробництво полімерних будівельних матеріалів і виробів на їхній основі 67.15.51 
Загальні питання з полімерного машинобудування 55.39.33.01 
Іграшки з полімерних матеріалів 80.35.33 
Лакофарбові, полімерні та інші покриття 81.33.35 
Неорганічні полімерні сполуки 61.59.35 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Полімери і полімерні матеріали для радіоелектроніки 47.09.51 
Полімерне машинобудування 55.39.33 
Полімерні композиції і напівфабрикати для виробництва пластмас 61.61.09 
Полімерні матеріали медичного призначення і вироби з них 76.09.41 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві волокон і ниток 61.67.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві гуми і виробів з неї 61.63.09 
Полімерні матеріали, які використовують у виробництві лакофарбових матеріалів і покриттів 61.65.09 
Полімерні покриття 55.22.23.15 
Рідини полімерні та біополімерні 29.17.31 
Спеціальні матеріали для полімерного машинобудування 55.39.33.09 
Спеціальні питання технології з полімерного машинобудування 55.39.33.13 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
ПОЛІМЕТАЛІЧНИЙ 
Розроблення родовищ свинцево-цинкових і поліметалічних руд 52.31.39 
ПОЛІМЕТИНОВИЙ 
Поліметинові й азометинові барвники 61.39.47 
ПОЛІМОРФНИЙ 
Поліморфні перетворення 53.49.05.27 
ПОЛІНОЗ 
Алергія пилкова. Полінози 76.29.38.17 
ПОЛІОЛЕФІН 
Волокнисті матеріали з поліолефіну 61.67.33.05 
ПОЛІОМІЄЛІТ 
Поліомієліт 76.29.47.31 
ПОЛІПЛОЇДІЯ 
Поліплоїдія 34.23.21.05 
ПОЛІПРОПІЛЕН 
Волокнисті матеріали з поліпропілену 61.67.33.11 
ПОЛІПШЕННЯ 
Методи поліпшення властивостей ґрунтів 38.63.55 
Охорона і поліпшення міського середовища 87.03.15 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
ПОЛІРУВАЛЬНИЙ 
Полірувальні засоби 61.71.37 
Полірувальні матеріали та інструмент 66.29.37.23 
Шкіра, полірувальна шкіра, замша тощо 61.71.37.17 
Шліфувальні і полірувальні деревообробні верстати 66.29.29.27 
Шліфувальні та полірувальні верстати 66.29.35.33 
ПОЛІРУВАННЯ 
Гума та пластини для полірування 61.71.37.23 
Неорганічні абразиви. Крупнозернисте полірування 61.71.37.11 
Ткані матеріали для полірування. Ганчірки, сукно для полірування 61.71.37.21 
Шліфування, полірування поверхонь 55.22.17.13 
Шліфування. Полірування 66.29.31.29 
ПОЛІСАХАРИД 
Біотехнологічне одержання полісахаридів 62.13.57 
Вищі полісахариди та їхні похідні. Лігніни 61.57.31 
Штучні волокна з целюлози або інших полісахаридів 61.67.29.05 
ПОЛІТИКА 
Військово-технічна політика 78.17.77 
Воєнна політика і воєнна доктрина України 78.17.39 
Воєнна політика і воєнні доктрини НАТО 78.17.59 
Воєнна політика і воєнні доктрини окремих держав 78.17.54 
Воєнна політика. Воєнні доктрини 78.17 
Грошові та фінансові теорії і політика 06.73.07 
Демографічна політика 05.11.69 
Державна науково-технічна політика 12.41.21.03 
Економічна політика. Державне регулювання економіки 06.56.31 
Економічні проблеми політики 11.07.75 
Експортна політика 72.15.51 
Зовнішньоторговельна політика 72.15 
Зовнішня політика і дипломатія 10.87.31 
Імпортна політика 72.15.53 
Інформатизація суспільства. Інформаційна політика 20.01.04 
Культурна політика 13.15.51 
Митна політика і митні тарифи 72.15.41 
Моделі зовнішньоторговельної політики 72.01.03 
Наука, політика та ідеологія 12.21.31 
Національна політика і національні відносини 11.15.37 
Організація науки. Політика в галузі науки 12.41 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
Патентування і патентна політика 85.33.07 
Політика і доктрини воєнних блоків 78.17.64 
Політика розселення населення 05.41.03 
Політика у сфері торгівлі зброєю 78.75.47.03 
Політика у сфері туризму 71.37.17 
Політика цін у зовнішній торгівлі 72.15.49 
Політика. Політичні науки 11 
Право і політика 10.07.23 
Промислова політика 72.15.55 
Релігії, церкви і політика 21.41.41 
Сільськогосподарська політика 72.15.57 
Соціологія держави, права і політики 04.51.35 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія 11.25 
Теорія політичних систем. Внутрішня політика 11.15 
Цінності в політиці 11.07.25 
ПОЛІТИКО-ФУТОРОЛОГІЧНИЙ 
Політико-футорологічні дослідження 11.07.61 
ПОЛІТИЧНИЙ 
Викладання політичних наук 11.01.45 
Держава як елемент політичної системи 11.15.41 
Державний устрій (політична система) 23.04.12 
Загальна історія політичного і правового учення 10.11.09 
Загальна історія політичної думки 11.09.09 
Загальні питання політичних наук 11.01 
Інформаційна діяльність у сфері політичних наук 11.01.29 
Історія марксистсько-ленінської політичної думки 11.09.15 
Історія політичних учень 11.09 
Історія політичного і правового учення 10.11 
Історія політичних і правових учень окремих країн 10.11.91 
Історія політичної думки окремих країн 11.09.91 
Конституційні основи політичної системи 11.15.27 
Методика і техніка політичних досліджень 11.07.13 
Методологія політичних досліджень 11.07 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Окремі проблеми політичної економії 06.04.19 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Персоналії політичних діячів 11.01.53 
Політика. Політичні науки 11 
Політична географія 11.07.51 
Політична економія 06.04 
Політична інтеграція 11.25.43 
Політична культура 11.15.82 
Політична поведінка 11.15.84 
Політична психологія 11.15.86; 15.81.23 
Політична роль збройних сил 11.15.69 
Політична роль релігійних організацій 11.15.71 
Політична свідомість 11.15.83 
Політична соціалізація 11.01.39 
Політична статистика 83.33.59 
Політичний плюралізм 11.15.35 
Політичний процес 11.15.23 
Політичний режим 10.15.51; 11.15.29 
Політичні комунікації. Масова інформація. Громадська думка 11.15.89 
Політичні науки і право 11.01.67 
Політичні науки і психологія 11.01.69 
Політичні науки і соціологія 11.01.62 
Політичні науки і філософія 11.01.61 
Політичні науки та історія 11.01.65 
Політичні партії і профспілки 23.04.17 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку 11.25.19.07 
Політичні проблеми спорту 77.01.53 
Політичні свята, річниці політичних подій та інші політичні кампанії 11.01.57 
Політичні системи країн, що розвиваються, (загальні проблеми) 11.15.19 
Політичні системи окремих країн 11.15.91 
Політичні системи при капіталізмі (загальні проблеми) 11.15.17 
Політичні системи при соціалізмі (загальні проблеми) 11.15.15 
Політичні системи при феодалізмі 11.15.11 
Політичні та адміністративні карти. Карти населення 23.04.19 
Політичні технології 82.05.21.07 
Порівняльні дослідження політичних систем 11.07.21 
Предмет і метод політичної економії 06.04.07 
Прийняття політичних рішень 11.15.24 
Протиправні дії стосовно держави. Політичні злочини в цілому 10.77.21.03 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Соціально-політичні аспекти політичних досліджень 11.07.45 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
Структура, принципи і типологія політичних систем 11.15.07 
Сучасне політичне становище країн 11.25.19.03 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Теорія політичних систем. Внутрішня політика 11.15 
Теорія політичної влади 11.15.05 
Трудові колективи як елемент політичної системи 11.15.76 
Утопічні політичні системи 11.15.13 
ПОЛІТІОНАТ 
Тіосульфати. Дитіоніти. Дитіонати. Політіонати 61.31.29.23 
ПОЛО 
Водне поло 77.29.16 
ПОЛОЖЕННЯ 
Положення, що стосуються зовнішньої торгівлі та валюти 10.23.31.17 
Тимчасові положення 85.01.01.57 
ПОЛОТНО 
Асортимент трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.71 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Моделювання і конструювання трикотажних полотен і виробів 64.31.14 
Фарбування і оброблення трикотажних полотен і виробів 64.31.23 
ПОЛОТНОФОРМУВАЛЬНИЙ 
Полотноформувальне обладнання 55.59.33.27 
ПОЛЬОТ 
Апаратура для медико-біологічних досліджень у космічних польотах 89.27.60 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Безпека і медико-біологічні проблеми космічних польотів 89.27 
Безпека польотів повітряних суден 73.37.17 
Вплив умов космічного польоту на космічну техніку 89.25.47 
Динаміка польоту 55.47.03.33 
Динаміка польоту космічних апаратів і ракет 55.49.05 
Експерименти з тваринами і рослинами під час космічних польотів 89.27.31 
Медичні проблеми космічних польотів 89.27.29 
Механіка космічного польоту 30.15.31 
Механіка орбітальних польотів 55.49.05.37 
Міжзоряні польоти 89.35.45 
Мікробіологічні дослідження під час космічних польотів 89.27.36 
Психологічні аспекти космічних польотів 89.27.41 
Технічні засоби забезпечення космічних польотів 89.25.35 
Траєкторія польоту ракет 55.49.05.31 
ПОЛЮВАННЯ 
Види і способи полювання 68.45.37 
Заготівля продукції промислового полювання 68.43.41 
Полювання і мисливське господарство 68.45 
Продукція промислового полювання і її первинне оброблення 68.45.71 
ПОЛЮС 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
ПОЛЯРИЗАЦІЯ 
Поляризація в металургійних розплавах 53.03.07.19 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
ПОЛЯРИЗОВАНИЙ 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
ПОЛЯРИМЕТРІЯ 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
ПОМ'ЯКШЕННЯ 
Різні питання, що стосуються покарань (пом'якшення покарання; посилення покарання тощо) 10.77.03.21 
ПОМИЛУВАННЯ; 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
ПОМПА 
Вакуумні помпи 81.29.15.05 
Випарні гетерні помпи 81.29.17.07 
Виробництво помп 55.39.37 
Гетерні вакуумні помпи 81.29.17.17 
Гетерно-іонні помпи 81.29.17.11 
Інші об'ємні помпи 55.39.37.37 
Інші помпи 55.39.37.41 
Комбіновані помпи 81.29.17.15 
Лопатеві помпи 55.39.37.29 
Магнітні і електророзрядні помпи 81.29.17.13 
Поршневі нероторні помпи 55.39.37.31 
Поршневі роторні помпи 55.39.37.33 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Протипожежні помпи. Протипожежні двигуни 81.92.15.11 
Спеціальні матеріали для виробництва помп 55.39.37.09 
Теорія, дослідження, загальні питання розрахунку і проектування помп 55.39.37.03 
Шестеренні і гвинтові помпи 55.39.37.35 
ПОМПУВАЛЬНИЙ 
Помпувальні станції водогосподарських і меліоративних систем 70.17.53 
Устатковування і електрозабезпечення помпувальних станцій. Питання експлуатації 70.19.23 
ПОНЯТІЙНИЙ 
Структура семіотики та її понятійний апарат. Основні закони семіотики 28.29.69.05 
ПОНЯТТЯ 
Загальні поняття про види і жанри 17.07.41.01 
Загальні поняття стандартизації 84.01 
Каталіз. Основні поняття 31.15.27.07 
Окремі поняття і проблеми логіки 02.21.41 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
Основні поняття. Значення. Види значень 16.21.51.03 
Поняття про методи наукового дослідження 16.21.21.03 
Поняття спадщини 10.45.21 
ПОП-МУЗИКА 
Поп-музика 18.41.45.21 
ПОПЕРЕДЖЕННЯ 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
Пожежна безпека. Вибухи, їхнє попередження і захист 61.01.92 
Устаткування для попередження раптових викидів вугілля і газу 55.33.43.41 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
ПОПЕРЕДНЄ 
Машини для попереднього та наступного оброблення матеріалу для друку 60.29.21.17 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
Попереднє оброблення матеріалів перед нанесенням гальванічних покриттів 81.33.31.07 
Попереднє оброблення поверхонь 55.22.17 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
ПОПИТ 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Попит та пропозиції 87.01.75.51 
ПОПОВНЕННЯ 
Штучне поповнення запасів підземних вод 70.94.23 
ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ 
Пропаганда і популяризація демографічних знань 05.01.39 
Пропаганда і популяризація досягнень 62.01.39 
Пропаганда і популяризація економічних знань 06.01.39 
Пропаганда і популяризація знань 58.01.39 
Пропаганда і популяризація знань із фізики 29.01.39 
Пропаганда і популяризація знань сільського господарства 68.01.39 
Пропаганда і популяризація історичних знань 03.01.39 
Пропаганда і популяризація медичних знань 76.01.39 
Пропаганда і популяризація мистецтва 18.01.39 
Пропаганда і популяризація науки 12.21.55; 43.01.39; 89.01.39 
Пропаганда і популяризація науки (знань) 23.01.39 
Пропаганда і популяризація соціологічних знань 04.01.39 
Пропаганда і популяризація статистики 83.01.39 
Пропаганда і популяризація суспільних наук 00.39 
Пропаганда і популяризація філософських знань 02.01.39 
ПОПУЛЯЦІЙНИЙ 
Популяційна генетика 34.23.35 
Популяційна мікробіологія 34.27.02 
ПОПУЛЯЦІЯ 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Популяція і середовище 34.35.17 
ПОРИСТИЙ 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Механіка геоматеріалів і пористих середовищ 30.19.31 
Рух рідин і газів у пористих середовищах 30.51.31 
ПОРІВНЯЛЬНИЙ 
Зоопсихологія, етологія і порівняльна психологія 15.31.21 
Порівняльна географія 39.21.22 
Порівняльна імунологія 34.43.15 
Порівняльна педагогіка 14.43.45 
Порівняльна тектоніка 52.13.47.07 
Порівняльне правознавство 10.07.61.05 
Порівняльні дослідження політичних систем 11.07.21 
ПОРІВНЯЛЬНО-ІСТОРИЧНИЙ 
Порівняльно-історичний метод 16.21.21.13 
ПОРОДА 
Абсолютний вік порід і мінералів 38.33.27 
Відвальні породи 87.53.13.55 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
Лісоутворювальні породи 68.47.15.11 
Літологія осадово-метаморфічних порід 38.15.25 
Магматизм і магматичні гірські породи 38.37.19 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
М'яколистяні породи дерев. Деревина м'яколистяних порід 66.03.09.11 
Метаморфізм і метаморфічні гірські породи 38.37.21 
Механіка і фізика матеріалів та гірських порід 52.13.05 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Навантаження породи і корисних копалин 52.13.27.05 
Окремі групи і породи лісових дерев і чагарників 68.47.39 
Осадові породи 38.15.19; 38.37.29 
Петрографія океанічних порід і підводний вулканізм 38.37.27 
Підготування мінералів і гірських порід для дослідження 38.41.15 
Породи дерев 66.03.09 
Руйнування матеріалів і гірських порід 52.13.07 
Синтез і перетворення мінералів і гірських порід 38.39.17 
Твердолистяні породи дерев. Деревина твердолистяних порід 66.03.09.09 
Тепловий потік, електропровідність порід 37.31.21.07 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Фізичні властивості гірських порід 38.37.15 
Формування вічно- і сезоннозамерзлих порід 38.65.15 
Хвойні породи дерев. Деревина хвойних порід 66.03.09.07 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
ПОРОДОРУЙНІВНИЙ 
Породоруйнівний буровий інструмент 55.39.29.31 
ПОРОДОУТВОРЮВАЛЬНИЙ 
Породоутворні мінерали 38.37.17 
ПОРОЖНИНА 
Засоби догляду за порожниною рота та зубами 61.47.35.07 
Хвороби ротової порожнини 76.29.55.05 
ПОРОК 
Пороки серця 76.29.30.31 
ПОРОМАТЕРІАЛ 
Піно- і пороматеріали 61.61.37 
ПОРОМНИЙ 
Поромні перевезення 73.47.44 
ПОРОХ 
Бездимні порохи 61.43.35.11 
Вибухові речовини та порохи 78.25.07.27 
Види пороху 61.43.35.07 
Порохи 61.43.35 
Спеціальні властивості пороху 61.43.35.05 
ПОРОШКОВИЙ 
Автоматизація і механізація в порошковій металургії 53.39.01.85 
Виробництво виробів із порошкових матеріалів 55.23 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.86 
Кадри в порошковій металургії 53.39.01.79 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Матеріально-технічне постачання в порошковій металургії 53.39.01.88 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Опис підприємств порошкової металургії 53.39.01.76 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Охорона довкілля в порошковій металургії 53.39.01.94 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Пожежна безпека в порошковій металургії 53.39.01.92 
Порошкова металургія 53.39 
Порошкова металургія заліза і його сплавів 53.39.29 
Порошкова металургія кольорових металів та їхніх сплавів 53.39.31 
Порошкові матеріали 55.23.09 
Порошкові покриття 81.33.35.17 
Правові питання в порошковій металургії 53.39.01.80 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Складське господарство в порошковій металургії 53.39.01.89 
Стандарти в порошковій металургії 53.39.01.37 
Статистика в порошковій металургії 53.39.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Тара і пакування в порошковій металургії 53.39.01.90 
Теорія процесів порошкової металургії 53.39.03 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Технічна естетика. Ергономіка в порошковій металургії 53.39.01.95 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Транспорт на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.87 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
ПОРОШКОПОДІБНИЙ 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
ПОРОШОК 
Виробництво електролітичного заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.21 
Виробництво шоколаду і какао-порошку 65.35.29 
Металеві абразиви. Металеві порошки, пасти тощо 61.71.37.05 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Теорія спікання порошків, волокон і формувань 53.39.03.15 
Теорія формування порошків і волокон 53.39.03.13 
Хімічне одержання заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.23 
ПОРТ 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Експлуатація перевантажувальних пристроїв у портах 73.34.23 
Інші питання технічної експлуатації рибних морських портів 69.35.99 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Порти 73.34.21 
Технічна експлуатація рибних морських портів 69.35 
Центри водного транспорту. Порти. Гавані 67.29.63.17 
ПОРТАТИВНИЙ 
Допоміжні матеріали і портативне устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
ПОРУКА 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
ПОРУШЕННЯ 
Відповідальність за порушення водного законодавства 10.59.65 
Відповідальність за порушення гірничого законодавства 10.61.65 
Відповідальність за порушення законодавства про успадковування 10.45.65 
Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального забезпечення 10.67.65 
Відповідальність за порушення прав 85.31.42.13 
Відповідальність за порушення правил охорони природи 10.53.65 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 10.21.65 
Дії з припинення порушення прав 85.31.42.15 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Кваліфікація порушення прав 85.31.42.11 
Порушення функції молочних залоз 76.29.48.19 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
ПОРФІРИН 
Порфірини, хлорофіли й інші природні пігменти 31.23.41 
ПОРШЕНЬ 
Агрегати з поршнями, які вільно рухаються 55.42.37 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
ПОРШНЕВИЙ 
Поршневі компресори 55.39.39.33 
Поршневі нероторні помпи 55.39.37.31 
Поршневі роторні помпи 55.39.37.33 
Поршневі та роторні авіаційні двигуни 55.42.47.49 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
ПОРЯТУНОК 
Системи аварійного порятунку. Системи посадки 55.49.51.35 
ПОСАДКА 
Зниження і посадка (приземлення) 55.49.05.45 
Системи аварійного порятунку. Системи посадки 55.49.51.35 
ПОСАДКОВИЙ 
Посадкові площадки 55.49.49.39 
ПОСАДОВИЙ 
Посадові особи кримінального суду 10.79.27 
ПОСЕРЕДНИКИ 
Види і типи посередників в оптовій торгівлі 71.29.11.05 
ПОСЕРЕДНИЦТВО 
Зовнішньоторговельне посередництво 72.13.47 
Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа 06.73.65 
ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ 
Ведення бізнесу в Інтернеті. Посередницька діяльність 82.15.21.17 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
ПОСИЛЕННЯ 
Різні питання, що стосуються покарань (пом'якшення покарання; посилення покарання тощо) 10.77.03.21 
ПОСІБНИК 
Бібліографічні посібники 13.41.08.17 
ПОСІВ 
Догляд за посівами і насадженнями 68.29.21 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
ПОСІВНИЙ 
Інші посівні та розсадосадильні машини і устаткування 55.57.33.99 
Машини для основного внесення добрив, посівні та садильні машини 55.57.33 
ПОСЛІДОВНІСТЬ 
Ряди і послідовності 27.23.23 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ПОСЛУГА 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Мовні послуги і апаратура 49.34.39 
Науково-технічні послуги 12.41.45.05 
Організація послуг зв'язку 49.34.06 
Патентно-інформаційні продукти та послуги 85.29.01.11 
Перукарські послуги. Косметичні послуги 75.33.57 
Платні і безплатні послуги 76.75.75.15 
Послуги для покупців 71.31.15 
Послуги рестораннного господарства 71.33.17 
Прокат та інші побутові послуги 75.33.59 
Ринок товарів і послуг, пов'язаних з охороною довкілля 87.01.75.27 
Служби і послуги зв'язку 49.34 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
Товари і послуги 87.01.75.53 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Торгівля послугами 72.13.73.17 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
ПОСОЛЬСЬКИЙ 
Дипломатичне право. Посольське право 10.87.07.15 
ПОСТ 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
ПОСТАНОВА 
Закони і постанови, прийняті законодавчим органом 10.01.01.03 
Постанови в галузі зовнішньої торгівлі 72.01.01 
Постанови Уряду України 10.01.01.11 
ПОСТАНОВКА 
Методи дослідження операцій у цілому. Постановка задач. Застосування, випробування і коректування моделей дослідження операцій 28.29.15 
ПОСТАЧАЛЬНИК 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
ПОСТАЧАННЯ 
Економіка матеріально-технічного постачання 06.71.17 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Матеріально-технічне постачання 43.01.88; 44.01.88; 47.01.88; 49.01.88; 50.01.88; 52.01.88; 53.01.88; 55.01.88; 58.01.88; 59.01.88; 61.01.88; 62.01.88; 64.01.88; 65.01.88; 66.01.88; 68.01.88; 69.01.88; 70.01.88; 71.01.88; 73.01.88; 77.01.88; 78.01.88; 81.88 
Матеріально-технічне постачання в капітальному будівництві 81.88.51.05 
Матеріально-технічне постачання в кольоровій металургії 53.37.01.88 
Матеріально-технічне постачання в порошковій металургії 53.39.01.88 
Матеріально-технічне постачання в чорній металургії 53.31.01.88 
Матеріально-технічне постачання галузей економіки 81.88.51 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Матеріально-технічне постачання підприємств 45.01.88 
Матеріально-технічне постачання розглянутої території 23.01.88 
Організація матеріально-технічного постачання і збуту 82.15.23.07 
Підготовчі процеси. Постачання продукції у виробництво 65.13.15 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Промисловість, окремі види промисловості з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.29 
Регулювання постачання водою парових котлів 55.36.81.31 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
Статистика матеріально-технічного постачання 83.31.35 
Удосконалення матеріально-технічного постачання в сільськогосподарському машинобудуванні 81.88.51.07 
Умови постачання 72.27.21 
ПОСТІЙНИЙ 
Джерела постійного струму для електролізерів 61.13.27.17 
Електропривід постійного струму 45.41.29 
Машини постійного струму 45.29.29 
Постійне геомагнітне поле та вікові варіації 37.15.31 
ПОСТРАДЯНСЬКИЙ 
Архіви радянського і пострадянського періодів 13.71.09.23 
ПОСТСОЦІАЛІСТИЧНИЙ 
Економіка постсоціалістичних країн 06.51.93 
ПОСТУПОВИЙ 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
ПОСТФОРМІНГ 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
ПОСУД 
Виготовлення традиційного неполив'яного та іншого керамічного посуду 80.31.37.15 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
Лабораторний посуд і реактиви 76.35.33.05 
Побутові речі (кухонний дерев'яний посуд) 80.31.31.07 
Устаткування для санітарного оброблення посуду і приладів 55.65.49 
Хімічний посуд та інше приладдя 31.05.15.11 
ПОСУДИНА 
Посудини для зберігання кріогенних продуктів 55.39.43.33 
ПОСУДОМИЙНИЙ 
Посудомийні машини побутові 55.67.31.35 
ПОТАШ 
Карбонат калію. Поташ 61.31.33.05 
ПОТЕНЦІАЛ 
Воєнний потенціал 78.17.75.07 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Науково-технічний потенціал 12.09.11.03 
ПОТЕРПІЛИЙ 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
ПОТІК 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Матеріальні потоки. Транспортна логістика 06.35.23.05 
Оброблення потоками енергії 55.20.15 
Прилади для вимірювання витрат і параметрів потоку 59.37.35 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Ріки. Потоки. Проблеми життєзабезпечення 70.27.05.11 
Споруди для боротьби із зсувами і селевими потоками 70.17.48 
Тепловий потік, електропровідність порід 37.31.21.07 
ПОТОКОВИЙ 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
ППРД із горінням у надзвуковому потоці 55.42.47.47 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
ПОТОЧНИЙ 
Поточний облік населення 05.21.27 
ПОТРЕБА 
Інформаційні потреби і запити 20.51.17 
Ресурси ядерного палива для потреб енергетики 44.09.31 
ПОТУЖНИЙ 
Детонатори для потужних вибухових речовин 61.43.29.17 
ПОТУЖНІСТЬ 
Виробничі потужності 06.75.33 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
ПОТЯГ 
Проживання в туристичних потягах або на суднах 71.37.08.23 
ПОХИБКА 
Похибки механооброблення 59.13.01.23 
Теорія оцінювання точності похибок приладів 59.03.05.15 
Теорія розрахунку похибок приладів 59.03.05.05 
Теорія розрахунку та оцінювання точності похибок приладів 59.03.05 
ПОХІДНИЙ 
Вищі полісахариди та їхні похідні. Лігніни 61.57.31 
Диференціальні рівняння з частинними похідними 27.31 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Карбонові кислоти та їхні похідні 31.21.21.15 
Пластмаси на основі целюлози та її похідних 61.61.04 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Похідні натурального каучуку за винятком вулканізованого 61.57.29.11 
Спирти та їхні похідні 31.21.21.09 
ПОХОВАННЯ 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
Кремація і поховання. Цвинтарі 75.31.45 
ПОХОД 
Туристичні походи. Пішохідний туризм 71.37.11.04 
ПОХОДЖЕННЯ 
Атеїстичний погляд на походження і сутність релігії 21.07.05 
Будова і походження Сонячної системи 41.19.15 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Внутрішня будова і походження Землі 52.13.49.05 
Волокна тваринного походження 81.09.09.09 
Гігієна продуктів рослинного походження 76.33.35.09 
Гігієна продуктів тваринного походження 76.33.35.11 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Ліки за їхнім походженням 76.31.29.11 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
Органічні добрива і добрива біологічного походження 61.33.39 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
Походження елементів 41.17.43 
Походження мистецтва 18.07.09 
Походження нафти і природного газу 38.53.15 
Походження фольклору 17.71.01.15 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Склад і походження метеоритів 38.27.17 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Технологія перероблення сировини водного походження 69.51 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Фізика випромінювання та радіація земного походження 37.31.20 
ПОХИЛИЙ 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
Розроблення родовищ похилого і крутого залягання 52.13.15.13 
Хвороби людей старшого та похилого віку 76.29.59.05 
ПОЧАТКОВИЙ 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
ПОЧУТТЯ 
Емоції і почуття 15.21.41.19 
ПОШИВ 
Виготовлення хутряних виробів 64.37.25.21 
Пошив швацьких виробів 64.33.17 
Розкрій і пошив трикотажних виробів 64.31.25 
ПОШИРЕННЯ 
Книжкова торгівля. Пропаганда і поширення преси 19.51.65 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Поширення вірусних інфекцій 34.25.38 
Поширення електромагнітних хвиль 29.35.19 
Поширення лазерного випромінювання 29.33.43 
Поширення поверхневих радіохвиль 47.43.25 
Поширення радіохвиль 47.43 
Поширення радіохвиль в атмосферних хвилеводах 47.43.19 
Поширення радіохвиль в іоносфері 47.43.15 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Поширення радіохвиль у космічному просторі 47.43.23 
Поширення радіохвиль у тропосфері 47.43.17 
Поширення ультразвуку в розплавах 53.03.05.35 
Пропаганда і поширення екологічних знань 87.01.39 
ПОШИТТЯ 
Пошиття білизни 64.33.17.17 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Технологічні операції пошиття 64.33.17.15 
ПОШКОДЖЕННЯ 
Пошкодження ЛОРорганів. Чужорідні тіла ЛОРорганів 76.29.54.15 
Судова експертиза пошкоджень 76.35.43.05 
ПОШТА 
Комп'ютери для електронної пошти та Інтернету. Комп'ютеробачення і відеоігри 19.71.11 
Торгівля поштою за каталогом 72.13.43 
ПОШТОВИЙ 
Експлуатація поштової техніки 49.47.33 
Машини і устаткування для оброблення поштових відправлень 55.69.33 
Організація роботи поштових підприємств 49.47.31 
Поштовий зв'язок 49.47 
Поштові листівки. Вітальні картки 60.29.29.31 
Торгівля через поштові відправлення 71.31.11.23 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
ПОШУК 
Алгоритми пошуку за разовими запитами 13.41.52.11 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Засоби оброблення і пошуку інформації 20.53.19 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Інформаційний пошук 20.23; 20.23.19 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Художні експерименти і пошуки 18.07.65.11 
ППЗ 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
ППО 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
ППРД 
ППРД із горінням у надзвуковому потоці 55.42.47.47 
Прямоточні повітряно-реактивні двигуни (ППРД) 55.42.47.45 
ПРАВЕЦЬ 
Правець 76.29.50.63 
ПРАВИЛО 
Відповідальність за порушення правил охорони природи 10.53.65 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Статус. Правила змагань 77.31.05 
Уніфікація правил міжнародної торгівлі 72.27.27 
Церемоніал. Етикет. Правила поведінки в суспільстві 03.61.15 
ПРАВЛІННЯ 
Напрями діяльності органів державного управління 82.14 
ПРАВО 
Авторське право 10.41; 10.89.41 
Авторське право окремих країн 10.41.91 
Аграрне право 10.51 
Аграрне право окремих країн 10.51.91 
Адміністративне право 10.17 
Адміністративне право окремих країн 10.17.91 
Атомне право 10.53.41 
Бюджетне право 10.21.31 
Виборче право жінок 10.15.37.11 
Виборче право. Виборчі системи. Вибори 10.15.37 
Види публікацій стосовно прав промислової власності 85.29.07.11 
Виконання господарського права. Правова робота і правове обслуговування 10.23.61 
Виконання і захист цивільних прав 10.27.51 
Винахідницьке і раціоналізаторське право. Патентне право. Ліцензійне право 10.35 
Винахідницьке право 10.89.35; 85.37 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Виправно-трудове право. Пенітенціарія 10.83 
Відповідальність в авторському праві 10.41.65 
Відповідальність в аграрному праві 10.51.65 
Відповідальність за порушення прав 85.31.42.13 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Відповідальність у державному праві 10.15.65 
Відповідальність у земельному праві 10.55.65 
Відповідальність у сімейному праві 10.47.65 
Війна і міжнародне право 10.87.69 
Військово-морське кримінальне право 10.77.05.15 
Військово-повітряне кримінальне право 10.77.05.17 
Водне право 10.59 
Водне право окремих країн 10.59.91 
Гірниче право 10.61 
Гірниче право окремих країн 10.61.91 
Господарське право 10.23 
Господарське право окремих країн 10.23.91 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Громадська думка і право. Опініоніка 10.07.33 
Держава і право окремих країн 10.91 
Держава і право. Юридичні науки 10 
Держава. Народ. Нація. Право держави 10.15.03 
Державне (конституційне) право і управління 10.15 
Державне (конституційне) право і управління окремих країн 10.15.91 
Джерела міжнародного права 10.87.08 
Джерела права 10.01.08 
Дипломатичне право. Посольське право 10.87.07.15 
Дії з припинення порушення прав 85.31.42.15 
Загальна історія держави і права 10.09.09 
Загальна теорія держави і права 10.07 
Загальна частина кримінального права 10.77.03 
Загальні питання щодо авторського права в літературі та мистецтві 10.41.01 
Загальні питання. Господарське право в цілому 10.23.01 
Загальні проблеми держави і права 10.01.02 
Закони України про охорону прав 85.01.01.53 
Захист прав людини і національних меншин 11.25.61 
Земельне право 10.55 
Земельне право окремих країн 10.55.91 
Злочини проти основних свобод, прав людини 10.77.21.05 
Зобов'язальне право. Договори. Угоди. Обмін. Оренда 10.27.61 
Зобов'язувальне право 10.89.27 
Зовнішнє право Римсько-католицької церкви 10.27.75.05 
Інші види майнових прав 10.27.57 
Історія держави і права 10.09 
Історія держави і права окремих країн 10.09.91 
Історія міжнародного права 10.87.09 
Кадри в галузі права і юридичних наук 10.01.79 
Кваліфікація порушення прав 85.31.42.11 
Конс'юмеризм (захист прав споживачів) 84.08.14 
Консульське право 10.87.07.17 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Конфліктне право 10.89.55 
Космічне право 10.27.71 
Кримінальне право 10.77 
Кримінальне право морського торговельного флоту 10.77.05.03 
Кримінальне право окремих країн 10.77.91 
Кримінально-процесуальне право (кримінальний процес) 10.79 
Кримінально-процесуальне право окремих країн 10.79.91 
Лісове право 10.57 
Лісове право окремих країн 10.57.91 
Логіка права 10.07.35 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне авторське право в галузі мистецтва 18.17.59 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Міжнародне кримінальне право 10.87.07.11 
Міжнародне право 10.87 
Міжнародне право в галузі культури 13.17.59 
Міжнародне право в практиці окремих держав 10.87.91 
Міжнародне приватне право 10.89 
Міжнародне приватне право в практиці окремих країн 10.89.91 
Міжнародне співробітництво в галузі права 10.01.17 
Міжнародні організації. Право міжнародних організацій (ООН тощо) 10.87.47 
Морське право. Правові питання судноплавства 10.27.67 
Населення в міжнародному праві. Права людини 10.87.27 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Об'єкти авторського права 10.41.23 
Об'єкти міжнародного права 10.87.23 
Об'єкти цивільних прав 10.27.23 
Обмеження і припинення конституційних прав. Надзвичайні заходи 10.15.15.13 
Основні права. Права людини. Права та обов'язки громадян 10.15.15 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
Особливі види кримінального права різних країн 10.77.05.91 
Особливі види кримінального права. Військове кримінальне право 10.77.05 
Охорона авторських прав 10.41.51 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Питання забезпечення миру в міжнародному праві 10.87.67 
Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків 10.27.31 
Планування і прогнозування права 10.07.49 
Повітряне право 10.27.69 
Політичні науки і право 11.01.67 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Права авторів 10.41.25 
Права громадян (цивільне право). Держава і людина 10.15.15.05 
Право авторства на відкриття і винаходи 85.37.29 
Право власності 10.89.25 
Право власності на води 10.59.21 
Право власності на землю 10.55.21 
Право власності на ліси 10.57.21 
Право власності на надра 10.61.21 
Право власності. Рухоме майно. Нерухомість 10.27.55 
Право водокористування 10.59.41 
Право землекористування і його види 10.55.41 
Право і науково-технічний прогрес 10.07.45 
Право і політика 10.07.23 
Право і природничі науки 10.07.41 
Право інтелектуальної власності в договорі 85.33.04.15 
Право інших християнських конфесій 10.27.75.13 
Право користування надрами 10.61.41 
Право лісокористування 10.57.41 
Право на винахід 10.35.45 
Право на ефір. Право на трансляцію 10.27.73 
Право на наукове відкриття 10.35.41; 10.89.39 
Право на раціоналізаторську пропозицію 10.35.51; 10.89.37 
Право нехристиянських релігій 10.27.75.15 
Право соціального забезпечення 10.67 
Право соціального забезпечення в окремих країнах 10.67.91 
Правове оформлення права успадковування 10.45.61 
Представництво в міжнародному приватному праві 10.89.24 
Принципи міжнародного права 10.87.15 
Провідні матеріали стосовно держави і права 10.01.01 
Промислова, торгова, інтелектуальна власність і право власності 10.27.58 
Профспілковий рух. Боротьба за права працівників 06.77.92 
Психологія права 10.07.37 
Релігійне право 10.27.75 
Сільськогосподарське виробниче кооперативне право 10.51.51 
Сімейне право 10.47; 10.89.47 
Сімейне право окремих країн 10.47.91 
Соціологія держави, права і політики 04.51.35 
Соціологія права 10.07.31 
Спадкове право 10.45 
Спадкове право окремих країн 10.45.91 
Спадкоємне право 10.89.45 
Споріднення щодо сімейного права 10.47.41 
Суб'єкти авторського права 10.41.21 
Суб'єкти господарського права 10.23.21 
Суб'єкти міжнародного права 10.87.21 
Суб'єкти міжнародного приватного права 10.89.21 
Суб'єкти цивільних прав (особи) 10.27.21 
Суб'єктивні цивільні права 10.27.25 
Теорія міжнародного права 10.87.07 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Територія в міжнародному праві 10.87.29 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Торгове (комерційне) право. Право акціонерних товариств 10.27.59 
Трудове право 10.63 
Трудове право окремих країн 10.63.91 
Умови та основи виборчого права. Виборчі цензи 10.15.37.03 
Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві 10.89.23 
Філософські проблеми держави і права 10.07.27 
Фінансове право 10.21 
Фінансове право окремих країн 10.21.91 
Форми і системи виборчого права 10.15.37.05 
Церковне право Римсько-католицької церкви 10.27.75.03 
Церковне право православної церкви 10.27.75.11 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
Цивільне право 10.27 
Цивільне право окремих країн 10.27.91 
Цивільно-процесуальне право (цивільний процес) 10.31 
Цивільно-процесуальне право окремих країн 10.31.91 
Юридичні особи і предмети міжнародного права 10.87.07.03 
ПРАВОВИЙ 
Виконання господарського права. Правова робота і правове обслуговування 10.23.61 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Загальна історія політичного і правового учення 10.11.09 
Історія політичного і правового учення 10.11 
Історія політичних і правових учень окремих країн 10.11.91 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Морське право. Правові питання судноплавства 10.27.67 
Об'єкти правової охорони природи 10.53.31 
Патенти та їхній правовий захист 10.35.61 
Правова охорона природи в окремих країнах 10.53.91 
Правова охорона промислової та інтелектуальної власності 06.54.31.17 
Правова охорона службових винаходів 85.31.31.29 
Правове оформлення права успадковування 10.45.61 
Правове регулювання виробничої діяльності селян-орендарів 10.51.61 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
Правове регулювання державних доходів 10.21.41 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
Правове регулювання зовнішньої торгівлі 72.01.80 
Правове регулювання окремих галузей економіки 10.23.51 
Правове регулювання ощадної справи 10.21.45 
Правове регулювання управління 82.13.21 
Правове регулювання управління господарством 10.23.31 
Правове регулювання цін і тарифів 10.23.41 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Правовий режим земель державного фонду 10.55.57 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 10.55.51 
Правовий режим земель спеціального призначення 10.55.49 
Правовий режим міських земель 10.55.45 
Правовий режим оборотного капіталу 10.23.31.13 
Правовий стан людини 10.15.59 
Правовий, матеріальний і побутовий стан учених 12.79.61 
Правові аспекти іригації та меліорації 10.59.61 
Правові аспекти ліцензійної діяльності 85.33.05.11 
Правові відносини в галузі мистецтва 18.55.59 
Правові і соціальні питання з технологічних аспектів довкілля 58.01.94.80 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
Правові питання 19.01.80; 20.01.80; 28.01.80; 31.01.80; 36.01.80; 37.01.80; 38.01.80; 39.01.80; 44.01.80; 45.01.80; 47.01.80; 49.01.80; 50.01.80; 52.01.80; 53.01.80; 55.01.80; 58.01.80; 59.01.80; 61.01.80; 62.01.80; 64.01.80; 65.01.80; 66.01.80; 67.01.80; 68.01.80; 69.01.80; 70.01.80; 71.01.80; 73.01.80; 76.01.80; 77.01.80; 78.01.80; 84.01.80; 89.01.80 
Правові питання в кольоровій металургії 53.37.01.80 
Правові питання в порошковій металургії 53.39.01.80 
Правові питання в ракетно-космічній техніці 55.49.01.80 
Правові питання в системі освіти 14.01.80 
Правові питання в чорній металургії 53.31.01.80 
Правові питання водного транспорту 73.34.80 
Правові питання економіки 06.01.80 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Правові питання культури 13.15.59 
Правові питання наукового співробітництва 12.81.10 
Правові питання статистики 83.01.80 
Правові питання стосовно розглянутої території 23.01.80 
Правові питання ювелірної галузі 80.33.01.80 
Правові питання. Законодавство про охорону праці 86.01.80 
Правові проблеми охорони довкілля 10.53 
Правові режими 72.15.59 
Пропаганда правових знань 10.01.39 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Соціально-економічні і правові аспекти керування відходами 87.53.80 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
ПРАВОВІДНОСИНИ 
Питання трудових правовідносин 10.89.53 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
ПРАВОЗНАВСТВО 
Порівняльне правознавство 10.07.61.05 
ПРАВООХОРОННИЙ 
Правоохоронні органи 10.71 
Правоохоронні органи окремих країн 10.71.91 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Участь громадськості в діяльності правоохоронних органів 10.71.63 
ПРАВОПОРУШЕННЯ 
Судова статистика. Статистика злочинності та адміністративних правопорушень 83.33.69 
ПРАВОПОРУШНИК 
Види злочинців, правопорушників. Особистість злочинця 10.81.51 
Особи, що підлягають покаранню. Правопорушники. Суб'єкти карних дій 10.77.03.05 
ПРАВОСЛАВ'Я 
Православ'я 21.15.61.11 
ПРАВОСЛАВНИЙ 
Церковне право православної церкви 10.27.75.11 
ПРАКТИКА 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Зв'язок науки з практикою. Упровадження наукових досягнень 12.41.45 
Культура і різні сфери суспільної практики 13.11.25 
Міжнародне право в практиці окремих держав 10.87.91 
Міжнародне приватне право в практиці окремих країн 10.89.91 
Практика прогнозування 82.29.13 
Соціально-політична теорія і практика церков 21.41.25 
Теорія і практика архівної справи 13.71.07 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія і практика планування економічного розвитку 06.52.35 
ПРАКТИЧНИЙ 
Практична астрономія 41.15.45 
Практична теологія 21.31.51.05 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Практичні питання 61.13.27.05 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
ПРАЛЬНЯ 
Лазні. Пральні 75.31.43 
Машини для пралень 55.55.49.29 
Пральні машини побутові 55.67.33.29 
Устаткування для пралень і підприємств хімічної чистки 55.55.49 
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ 
Тривалість працевлаштування 81.79.03.17 
Трудові ресурси. Працевлаштування 10.63.33 
ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ 
Втрата працездатності та її відшкодування 86.31.03 
Працездатність і методи її підвищення у тварин 68.39.19.05 
Працездатність. Експертиза працездатності 86.31 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
ПРАЦІВНИК 
Кадри працівників культури 13.15.63 
Кадри працівників мистецтва 18.15.63 
Кадри працівників театру 18.45.15.11 
Охорона праці за категоріями працівників 86.37 
Профспілковий рух. Боротьба за права працівників 06.77.92 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Хвороби авіаційних працівників 76.35.29.07 
ПРАЦЯ 
(Економіка праці) -> 0Д.ЕЕ 06.71.69 
Автоматизація управління охороною праці 86.19.15 
Автоматизація управлінської праці 82.01.85 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Гігієна праці і професійна патологія 76.33.37 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Державний нагляд за охороною праці 86.19.17 
Економіка праці. Трудові ресурси 06.77 
Загальні питання охорони праці 86.01 
Інші питання охорони праці і техніки безпеки в металургії 53.01.93.11 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Класифікація кадрів і професійний поділ праці 81.79.05 
Культура праці 13.11.21.13 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Наука про працю 26.31.07 
Наукова організація праці 26.31.21 
Наукова праця. Наукова творчість 12.31 
Нормування праці 10.63.41 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Оплата праці. Заробітна плата 06.75.71; 06.77.77 
Оптимальні режими праці та відпочинку 86.25.07 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація праці 06.75.65 
Організація праці. Нормування праці 06.77.67 
Організація праці. Підвищення кваліфікації 10.63.43 
Охорона праці 86 59.01.93.35 
Охорона праці жінок 86.37.03 
Охорона праці за галузями економіки та видами економічної діяльності 86.35 
Охорона праці за джерелами небезпеки і методами захисту 86.33 
Охорона праці за категоріями працівників 86.37 
Охорона праці інвалідів 86.37.07 
Охорона праці неповнолітніх 86.37.05 
Планування робіт з охорони праці 86.19.07 
Правові питання. Законодавство про охорону праці 86.01.80 
Праця 26.31 
Праця в окремих країнах 26.31.91 
Праця в умовах різних економічних систем 26.31.61 
Праця жінок 10.63.51 
Праця молоді 10.63.53 
Праця перекладача 17.07.61.05 
Праця у сфері науки 12.31.21 
Праця. Зайнятість 23.04.91 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
Продуктивність праці 06.75.69; 06.77.71 
Психологія праці 15.81.29 
Психологія праці на радіо і психологія радіослухача 19.65.55 
Психологія праці на телебаченні та психологія телеглядача 19.61.55 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
Ринок праці 06.77.61 
Санітарно-гігієнічні умови праці 86.21.03 
Сертифікація в галузі охорони праці 86.01.38 
Система управління охороною праці. Служби охорони праці 86.19.05 
Соціально-економічні питання охорони праці 86.01.19 
Соціально-економічні проблеми праці 06.77.02 
Соціологія праці, професій і занять 04.51.31 
Стандартизація в галузі охорони праці 86.01.37 
Статистика праці 83.33.27 
Стимулювання заходів щодо охорони праці 86.19.11 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Технічне регулювання в галузі охорони праці 86.19.19 
Технічні засоби забезпечення охорони праці 86.23 
Умови праці 06.77.73 
Умови праці та соціально-побутові заходи 53.01.93.13 
Умови праці, охорона праці, техніка безпеки 43.01.93; 50.01.93; 58.01.93 
Умови праці, охорони праці, техніка безпеки 55.30.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
Умови праці. Виробнича сфера 86.21 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки 66.37.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
ПРЕДИКАТИВНІСТЬ 
Загальна характеристика речення. Предикація і предикативність 16.21.43.15 
ПРЕДИКАЦІЯ 
Загальна характеристика речення. Предикація і предикативність 16.21.43.15 
ПРЕДМЕТ 
Залежність вирішення кольору предмета від загальної колірної гами довкілля 81.95.05.07 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі предмета в загальному композиційному задумі 81.95.05.11 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Предмет граматики 16.21.39.03 
Предмет і завдання мовознавства 16.01.07.03 
Предмет і метод політичної економії 06.04.07 
Предмет хімічної термодинаміки 31.15.25.05 
Предмет, завдання і значення теорії літературознавства як науки 17.01.45.03 
Предмет, об'єкт, мета, сутність науки 12.01.07.03 
Юридичні особи і предмети міжнародного права 10.87.07.03 
ПРЕДМЕТИЗАЦІЯ 
Предметизація та індексування 20.19.17 
ПРЕДМЕТНИЙ 
Естетична організація предметного середовища 81.95.29 
Стратифікація знань предметної галузі 28.29.67.15 
Структурування полів знань предметних галузей 28.29.67.11 
ПРЕДСТАВЛЕННЯ 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
ПРЕДСТАВНИК 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
ПРЕДСТАВНИЦТВО 
Представництво 10.27.45 
Представництво в міжнародному приватному праві 10.89.24 
Торгові представництва і місії 72.75.45 
ПРЕЗИДЕНТ 
Укази Президента України 85.01.01.55 
ПРЕМ'ЄР 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
ПРЕМІЯ 
Міжнародні премії в галузі мистецтва 18.17.67 
ПРЕПАРАТ 
Бактерійні препарати 34.27.51 
Біотехнологічне одержання ферментних препаратів 62.13.41 
Виробництво ферментних препаратів 65.41.33 
Вірусні препарати 34.25.37 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
Одержання і використання радіофармацевтичних препаратів 34.49.37 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
ПРЕРОГАТИВА 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
ПРЕСА 
Книжкова торгівля. Пропаганда і поширення преси 19.51.65 
Періодична преса 19.51.51 
Преса в окремих країнах 19.51.91 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Соціологічні проблеми преси 19.51.35 
ПРЕСЕРВА 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
ПРЕСОВАНИЙ 
Деревина, модифікована термохімічним способом (деревина пресована) 66.03.11.11 
ПРЕСУВАННЯ 
Автоматизація і механізація процесів пресування 55.16.24.33 
Лінії та автоматичні комплекси для пресування 55.16.24.31 
Оснащення для пресування профілів 55.16.24.35 
Пресування 59.13.01.07 
Пресування профілів 55.16.24 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Теорія і дослідження процесів пресування 55.16.24.03 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Технологія пресування профілів 55.16.24.13 
Устаткування для пресування 55.16.24.29 
ПРЕЦИЗІЙНИЙ 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
Прецизійні сплави заліза 53.49.13.21 
Прецизійні та механотронні технології електронного виробництва 47.13.31 
ПРЕЦИПІТАТ 
Вирбництво преципітату 61.33.31.17 
ПРИБИРАННЯ 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Машини для прибирання виробничих приміщень 55.55.35 
Машини і прилади для прибирання житлових приміщень 55.67.35 
Прибирання виробничих приміщень 55.01.94.91 
ПРИБОР 
Виготовлення столових приборів 80.33.14.17 
Столові прибори 80.33.71.11 
ПРИБУТОК 
Прибуток. Рентабельність. Ціни 06.75.47 
Собівартість, рентабельність і прибуток 52.01.75.13 
Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві 06.81.45 
ПРИВАТИЗАЦІЯ 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
ПРИВАТНИЙ 
Екологічна економіка приватних компаній 87.01.75.41 
Міжнародне приватне право 10.89 
Міжнародне приватне право в практиці окремих країн 10.89.91 
Представництво в міжнародному приватному праві 10.89.24 
Приватна токсикологія 34.47.21 
Приватна фармакологія 34.45.21 
Приватний сектор і приватні підприємства 06.56.41 
Суб'єкти міжнародного приватного права 10.89.21 
Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві 10.89.23 
ПРИВИБІЙНИЙ 
Вплив на привибійну зону свердловин 52.47.25.09 
ПРИВІД 
Автомобілі з комбінованим приводом 55.43.35.31 
Гідравлічні і пневматичні приводи 55.30.29.31 
Гідродинамічний привід 55.03.47.31 
Елементи тягового приводу локомотивів 55.41.05.35 
Інші види приводів 55.30.29.99 
Пневматичний і пневмогідравлічний привід 55.03.47.33 
Приводи гірничих машин 55.33.02.33 
Приводи роботів і маніпуляторів 55.30.29 
Приводи, вузли і деталі деревообробних верстатів 66.29.29.37 
ПРИГОТУВАННЯ 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Устаткування для приготування і подавання палива 55.36.33.29 
ПРИДАТКОВИЙ 
Хвороби носа і придаткових пазух 76.29.54.07 
ПРИДАТНІСТЬ 
Вимірювання придатності до використання 81.09.81.09 
ПРИДБАННЯ 
Моделі придбання знань 28.29.67.07 
ПРИЗЕМЛЕННЯ 
Зниження і посадка (приземлення) 55.49.05.45 
ПРИЗНАЧЕННЯ 
АСК спеціального призначення 78.25.35.11 
Вантажні автомобілі загального призначення 55.43.31.31 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Виробництво дерев'яних виробів господарсько-побутового призначення 66.43.39 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Електротехнічне устаткування спеціального призначення 45.53 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Ергономічне проектування об'єктів різного призначення 81.95.61.13 
Заповнювачі і добавки загального та спеціального призначення 61.74.31 
Інші матеріали медичного призначення 76.09.99 
Легкові автомобілі загального призначення 55.43.29.33 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Метали і сплави медичного призначення 76.09.43 
Об'єкти комунально-побутового призначення 67.29.69 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Плавучі засоби та судна спеціального призначення 73.34.09.17 
Полімерні матеріали медичного призначення і вироби з них 76.09.41 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 10.55.51 
Правовий режим земель спеціального призначення 10.55.49 
Призначення нових штатів. Наймання 81.79.03.15 
Призначення покарання 10.77.35 
Прилади загальнохімічного призначення 31.05.27 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Ракетні війська (сили) стратегічного призначення 78.27.05 
Скло і кераміка медичного призначення і вироби з них 76.09.39 
Соціальна природа і призначення армії 78.03.05 
Спеціалізовані друкарські машини за призначенням 60.29.17.05 
Стандарти і нормалі загального призначення 55.01.37.37 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Технології подвійного призначення 78.21.61.13 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
Устаткування для харчової промисловості загального призначення 65.13.13 
Машини і апарати для теплового оброблення харчових продуктів загального призначення 55.63.29 
Ядерні реактори за призначенням 58.33.15 
ПРИЙМАЛЬНИЙ 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Приймальні пристрої оптичного когерентного випромінювання 47.35.37 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
ПРИЙМАННЯ 
Випромінювання і приймання звуку 29.37.19 
Методи приймання та оброблення сигналів 47.05.17 
Приймання і складування твердих палив 61.53.13.05 
Приймання товарів 81.89.13.07 
ПРИЙМАЧ 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Приймачі оптичного випромінювання 90.27.37.17 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Телевізійні індикатори та приймачі 47.51.33 
ПРИКЛАДНИЙ 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Загальні і комплексні проблеми технічних і прикладних наук 81 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні проблеми прикладного мовознавства 16.31.01 
Зоологія та економіка. Прикладна зоологія 34.33.35 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Інші види прикладної психології 15.81.99 
Методи прикладних досліджень електоральної поведінки 04.81.05 
Прикладна аеродинаміка 30.17.53 
Прикладна бібліографія 13.41.23.19 
Прикладна біофізика 34.17.53 
Прикладна генетична (генна) інженерія 62.37 
Прикладна геодезія. Прикладні застосування аерозйомки і фотограмметрії 36.23 
Прикладна геофізика 37.35 
Прикладна гідродинаміка і гідравліка 30.17.51 
Прикладна кліматологія 37.23.51 
Прикладна математична статистика 83.03.51 
Прикладна метеорологія 37.21.51 
Прикладна океанологія 37.25.51 
Прикладна психологія 15.81 
Прикладна радіобіологія 34.49.47 
Прикладна соціологія 04.81 
Прикладне мовознавство 16.31 
Прикладне програмне забезпечення 50.41.25 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
Прикладне телебачення 49.45.37 
Прикладні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.07 
Прикладні питання біоніки 34.53.53 
Теоретичні основи прикладного програмного забезпечення 50.05.19 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
ПРИКЛЕЮВАННЯ 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
ПРИКОРДОННИЙ 
Державна прикордонна служба (прикордонні війська) 78.27.65.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
ПРИКРАСА 
Архітектурні деталі, орнаменти і прикраси 67.09.95 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Декоративно-ужиткові вироби та прикраси 80.31.35.11 
Національний одяг. Прикраси. Мода 03.61.03 
Сувенірні вироби та прикраси з кістки та рогу 80.31.35.15 
Ювелірні прикраси 80.33.71.05 
ПРИЛАВОК 
Вітрини і прилавки 55.65.33.29 
ПРИЛАД 
Автоматичні прилади газового захисту 55.33.43.37 
Аналіз складальної технологічності оптико-електронних приладів 59.14.25.15 
Астрометричні інструменти. Прилади для вимірювання часу 41.51.23 
Ваговимірювальні прилади для підприємств торгівлі 55.65.29.29 
Вакуумні електронно-хвильові прилади НВЧ-діапазону 29.35.45 
Вакуумні фотоелектронні прилади 47.29.31 
Вимірювальні прилади, що використовуються окремо від телескопів 41.51.35 
Вимірювальні прилади, що відповідають методу вимірювання 29.03.47.07 
Волоконнооптичні системи. Прилади на основі волоконної оптики 47.35.41 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання механічних величин 59.31.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45.71 
Газоочисні прилади і системи 67.53.35 
Газорозрядні прилади і пристрої 47.29.33 
ГВС виготовлення електронних приладів 81.19.51.11 
Геодезичні інструменти та прилади 36.23.39 
Дискретні напівпровідникові прилади 47.33.29 
Допоміжні прилади 41.51.33 
Електроакустичні прилади 47.55.29 
Електровакуумні і газорозрядні прилади і пристрої 47.29 
Електровакуумні прилади надвисоких частот 47.29.37 
Електронні антропометричні прилади 76.13.15.05 
Електроннопроменеві прилади 47.29.29 
Електроустаткування автомобілів, сигналізація і контрольні прилади 55.43.41.43 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.23.07 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Загальні та специфічні технічні умови для проектування приладів 59.14.15.07 
Загальні та часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.17.07 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
Індикаторні прилади 47.63.35 
Інші інструменти, прилади і методи 41.51.39 
Інші побутові машини і прилади 55.67.99 
Квантові прилади нелінійної оптики 47.35.39 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Контрольно-вимірювальні прилади, експериментальні і випробувальні установки 58.33.81 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Креслярські інструменти та прилади. 59.73.33 
Кріоелектронні прилади 47.39.33 
Машини і прилади для оброблення білизни, догляду за одягом і взуттям 55.67.33 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і прилади для прибирання житлових приміщень 55.67.35 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Метеорологічні прилади і методи спостережень та оброблення даних 37.21.03 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Навчально-лабораторне устаткування (прилади, пристрої, макети) 14.85.51.03 
Нагрівальні прилади 31.05.27.05 
Обсерваторії для дослідження та прилади для вимірювання геомагнетизму 37.15.04 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Однакові вимоги до приладів обліку кількості теплоти 67.01.81.07 
Опромінювальні прилади і установки 45.51.37 
Оптичні деталі та елементи приладів загального призначення. Оптичні матеріали 90.27.37.31 
Оптичні прилади 90.27.37.33 
Оптичні прилади у воєнній справі 78.25.32 
Оптоелектронні прилади 47.33.33 
Освітлювальні прилади і установки 45.51.33 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
П'єзоелектричні прилади 47.59.45 
Побутові машини і прилади 55.67 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Прилади багатоцільового застосування для хімії 31.05.35 
Прилади для автоматичного титрування 31.05.35.05 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
Прилади для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання витрат і параметрів потоку 59.37.35 
Прилади для вимірювання геометричних величин 59.31.29 
Прилади для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29 
Прилади для вимірювання і дозування маси 59.31.33 
Прилади для вимірювання іонізуючого випромінювання 59.43 
Прилади для вимірювання кількості теплоти 59.37.29 
Прилади для вимірювання механічних величин 59.31 
Прилади для вимірювання механічних властивостей матеріалів 59.31.39 
Прилади для вимірювання механічних характеристик 59.31.37 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання параметрів радіосигналів 47.61.29 
Прилади для вимірювання параметрів радіотехнічних кіл 47.61.31 
Прилади для вимірювання параметрів руху 59.31.31 
Прилади для вимірювання пасивних електричних величин 59.29.31 
Прилади для вимірювання потужностей доз і доз іонізуючого випромінювання 59.43.31 
Прилади для вимірювання радіотехнічних параметрів матеріалів 47.61.33 
Прилади для вимірювання рівня 59.37.37 
Прилади для вимірювання світлотехнічних величин 59.41.31 
Прилади для вимірювання сили і сили тяжіння 59.31.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Прилади для вимірювання температури 59.37.31 
Прилади для вимірювання тиску 59.37.33 
Прилади для вимірювання характеристик акустичних шумів 59.39.37 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Прилади для вимірювання частоти 59.33.31 
Прилади для вимірювання часу 59.33.29 
Прилади для вимірювання часу і частоти 59.33 
Прилади для випаровування летких рідин 31.05.35.17 
Прилади для випробування текстильних матеріалів 55.59.29.39 
Прилади для випробування шкіри 55.59.37.43 
Прилади для висушування 31.05.35.19 
Прилади для екстрагування рідини 31.05.35.15 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів 59.45 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів акустичним методом 59.45.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електричним методом 59.45.33 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів електромагнітним і магнітним методами 59.45.35 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів оптичним методом 59.45.37 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Прилади для перегонки 31.05.35.13 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Прилади для промивання осаду 31.05.35.09 
Прилади для радіотехнічного вимірювання 47.61 
Прилади для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37 
Прилади для фільтрування 31.05.35.07 
Прилади загальнохімічного призначення 31.05.27 
Прилади і апаратура, застосовувані в сільському господарстві 55.57.99.31 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Прилади і методи радіоастрономії 41.51.29 
Прилади і методи спостережної оптичної астрофізики 41.51.27 
Прилади і пристрої креслярські 59.73.33.51 
Прилади і установки 70.27.13.17 
Прилади керування оптичним випромінюванням 47.35.35 
Прилади креслярські для нанесення букв і символів 59.73.33.47 
Прилади мікроклімату 55.67.39 
Прилади нічного бачення 47.57.29 
Прилади особистої гігієни 55.67.37 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Прилади увімкнення і керування джерелами світла 45.51.31 
Прилади функціональної мікроелектроніки 47.33.37 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Проектування і конструювання електровакуумних і газорозрядних приладів 47.14.05 
Проектування і конструювання електронних вимірювальних приладів 59.14.21 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Проектування і конструювання механічних вимірювальних приладів 59.14.15 
Проектування і конструювання напівпровідникових приладів і приладів мікроелектроніки 47.14.07 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Проектування і конструювання приладів 59.14 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Проектування і конструювання приладів молекулярної електроніки 47.14.15 
Проектування і конструювання радіаційних вимірювальних приладів 59.14.27 
Радіоізотопні прилади і установки 58.31.33 
Реєстраційні прилади 59.71.33 
Рентгенівські прилади і випромінювачі 47.29.39 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Спеціальні вимірювальні прилади для парових котлів 55.36.81.39 
Спеціальні оптичні прилади та їхнє застосування 90.27.37.39 
Спортивна наукова апаратура і прилади 77.13.29 
Твердотілі прилади 47.33 
Твердотілі прилади НВЧ-діапазону 29.35.47 
Теоретичні основи електровакуумних і газорозрядних приладів 47.03.03 
Теоретичні основи напівпровідникових приладів, мікроелектроніки 47.03.05 
Теорія динамічного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.15 
Теорія кінематичного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.05 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.25 
Теорія надійності та довговічності приладів 59.03.13 
Теорія оцінювання точності похибок приладів 59.03.05.15 
Теорія розрахунку похибок приладів 59.03.05.05 
Теорія розрахунку та оцінювання точності похибок приладів 59.03.05 
Теорія розрахунку чутливості приладів 59.03.09 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Технологія для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.15 
Технологія для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.15 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.15 
Устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.25 
Устаткування для санітарного оброблення посуду і приладів 55.65.49 
Устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.25 
Устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.25 
Устаткування і прилади 70.85.39.05 
Устаткування і прилади для дегазації 55.33.43.39 
Устаткування і прилади для дослідження і випробування машин 55.33.02.29 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
Фотокопіювальні прилади та камери. Збільшувачі 60.31.19 
ПРИЛАДДЯ 
Асортимент шкільно-письмового приЛаддя 80.39.29.11 
Матеріали та приладдя для брошурувально-палітурних процесів 60.29.19.05 
Приладдя для друкарських робіт 60.29.15.05 
Приладдя для оформлювання 55.55.51.35 
Спортивно-мисливське і рибальське приладдя 80.37.33 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
Устаткування, оргтехніка і приладдя для офісів 59.73.25 
Хімічний посуд та інше приладдя 31.05.15.11 
Шкільно-письмове приладдя 80.39.29 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ПРИЛАДО-ІНСТРУМЕНТАЛЬНИЙ 
Приладо-інструментальне оснащення наукових робіт 12.41.65.03 
ПРИЛАДОБУДІВНИЙ 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15.15 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
ПРИЛАДОБУДУВАННЯ 
Економіка і планування в приладобудуванні 59.01.75.81 
Загальна технологія виробництва і устаткування в приладобудуванні 59.13 
Загальні питання приладобудування 59.01 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у приладобудуванні 55.30.51.25 
Історія приладобудування. Персоналія 59.01.09 
Наукова організація приладобудування 59.01.75.83 
Приладобудування 59 
Сучасний стан і перспективи розвитку приладобудування 59.01.11 
Теоретичні основи приладобудування 59.03 
Технічне нормування в приладобудуванні 59.01.75.85 
Технологія для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.15 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.25 
ПРИМЕЖОВИЙ 
Математичні моделі теорії примежового шару 27.35.23 
Примежовий шар 30.17.31 
ПРИМІСЬКИЙ 
Приміські залізниці. Міські залізниці 73.43.11.05 
ПРИМІЩЕННЯ 
Вестибюлі і коридори в приміщеннях 75.29.33.15 
Вимоги до приміщення лабораторії 31.05.15.05 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Відкриті площі в приміщеннях 75.29.33.17 
Гігієна громадських приміщень 76.33.33.13 
Гігієна житлових приміщень 76.33.33.11 
Звукофікація приміщень і відкритих просторів 47.55.33 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень машинобудівних підприємств 55.01.95.31 
Зовнішнє і внутрішнє оформлення приміщень металургійних підприємств 53.01.95.07 
Їдальні та їхні підсобні приміщення 75.29.33.05 
Кібернетичні пристрої захисту приміщень від пожеж 59.73.35.11 
Машини для прибирання виробничих приміщень 55.55.35 
Машини і прилади для прибирання житлових приміщень 55.67.35 
Машини, установки і устаткування для тваринницьких ферм та приміщень 55.57.43.31 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в машинобудівних виробничих приміщеннях 55.01.84.33 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря у виробничих приміщеннях 59.01.84.25 
Освітлення, опалення, вентиляція і кондиціонування повітря в металургійних приміщеннях 53.01.84.21 
Підземні приміщення 75.29.33.19 
Прибирання виробничих приміщень 55.01.94.91 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
Проектування, будівництво і реконструкція сільськогосподарських приміщень 68.01.82 
Розміщення та експлуатація складських приміщень 53.01.89.07 
Розсадники і приміщення для розведення рослин 68.01.82.19 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Умеблювання і оснащення приміщень для окремих категорій верств населення 75.33.51.05 
Устаткування складських приміщень 53.01.89.11 
ПРИМУС 
Заходи процесуального примусу 10.79.37 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
ПРИНЦИП 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Загальні принципи та теорія вимірювання 81.09.81.03 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Закони і принципи збройної боротьби 78.19.01.07 
Озброєння на нових фізичних принципах 78.25.21 
Імпорт. Принцип найбільшого сприяння 72.15.31 
Керованість і спостережливість систем. Принцип подвійності 28.19.35 
Класифікація вакуумметрів за принципом дії 81.29.21.05 
Основи теорії і принципи організації та управління 82.05.09 
Принцип дії і класифікація 81.29.19.05 
Принцип дії та протидії 29.05.53 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
Принципи дії та властивості вибухових речовин 61.43.29.05 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Принципи класифікації дисперсних систем 31.15.37.07 
Принципи міжнародного права 10.87.15 
Принципи організації освіти 14.15.07 
Принципи організації праці людей із зниженою працездатністю 81.95.59.15 
Принципи та види сільськогосподарської кооперації 10.51.41 
Прискорювачі, побудовані за принципом колективного прискорення 47.31.33 
Системи ураження на принципах електромагнітного імпульсу 78.25.23.19 
Структура, принципи і типологія політичних систем 11.15.07 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
ПРИПІЙ 
Наплавлення твердими припоями 81.35.27.07 
Пасти, припої, флюси 47.09.61 
Паяння твердим припоєм 81.35.31.05 
ПРИПЛИВ 
Виклик припливу і вплив на пласт 52.47.15.31 
Земні припливи 37.31.27 
Припливи, акустико-гравітаційні хвилі 37.15.19 
Припливи. Згінно-нагінні явища. Рівень 37.25.23 
ПРИПРАВА 
Виробництво прянощів і приправ 65.55.33 
ПРИРОДЖЕНИЙ 
Хвороби тварин нез'ясованої етіології. Спадкоємні та природжені хвороби тварин 68.41.57 
ПРИРОДНИЙ 
Акустика природних середовищ 29.37.27 
Біомеханіка природних і штучних органів 34.53.43 
Виробництво виробів із природного каменю для будівництва. Кам'яне лиття 67.15.31 
Виробництво сірки з природних сірчаних руд 61.31.29.05 
Відокремлення природного газу від сирої нафти 61.51.13.07 
Вплив забрудненості довкілля на природні комплекси, популяції та окремі організми 87.26.25 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Географія і природне районування тваринництва 68.39.07 
Геохімія природних вод і розсолів 38.33.19 
Геохімія природних процесів 38.33.17 
Інженерна геологія природних процесів 38.63.17 
Інші природні мінерали. Природні оксиди 61.61.49.19 
Інші природні сполуки 31.23.99 
Контролювання якості природної води 70.81.05 
Лікування природними факторами 76.29.60.05 
Меліорація в природних і штучних водоймах 69.25.07 
Морфологія природних і штучних водойм 70.03.05 
Населення і природні ресурси 05.11.41 
Оптика природних об'єктів 29.31.41 
Особливості рослинництва в різних природних і штучних середовищах 68.35.17 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Азії 87.51.19 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Охорона довкілля і природних ресурсів Америки 87.51.23 
Охорона довкілля і природних ресурсів Африки 87.51.21 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Охорона довкілля і природних ресурсів у світі 87.51.14 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Пластмаси на основі пеків, смол та інших природних матеріалів 61.61.08 
Порфірини, хлорофіли й інші природні пігменти 31.23.41 
Походження нафти і природного газу 38.53.15 
Природні ресурси у воєнній економіці 78.75.31 
Природні силікати. Природні глини 61.61.49.17 
Природні смоли. Камеді. Інші природні високомолекулярні сполуки 61.57.35 
Природні території (акваторії) та об'єкти, штучно створені об'єкти, що охороняються 87.31.91 
Природні фосфати. Виробництво фосфорних добрив 61.31.41.05 
Продуктивність у природних і штучних водоймах 69.25.19 
Раціональне використання і відтворення природних ресурсів 87.35 
Регіональні аспекти комплексного використання природних ресурсів 87.35.91 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
Роль окремих галузей знання в розв'язанні проблем довкілля і використання природних ресурсів 87.03.07 
Світові природні ресурси 06.51.21 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Стан, використання і охорона окремих видів природних ресурсів 87.35.29 
Статистика природних ресурсів і довкілля 83.31.25 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
Технологія перероблення природних і нафтових газів 61.51.21 
Технологія природних високомолекулярних сполук 61.57 
Устаткування для видобутку та оброблення природного каменю 55.53.39.45 
Фізичні і природні карти 23.04.10 
Хлориди. Природні солі 61.31.37.11 
ПРИРОДНИЧИЙ 
Загальні і комплексні проблеми природничих і точних наук 43 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Право і природничі науки 10.07.41 
Природничі науки 43.01.06 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
ПРИРОДНИЧО-НАУКОВИЙ 
Природничо-наукове і технічне забезпечення архівної справи 13.71.96 
ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИЙ 
Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України 87.31 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
ПРИРОДОЗНАВСТВО 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ 
Економіка природокористування і охорони довкілля 06.71.63 
ПРИРОДООХОРОННИЙ 
Економічна оцінка природоохоронної діяльності 87.01.75.45 
Економічні стимули щодо природоохоронної діяльності 87.01.75.47 
Інтегрована природоохоронна технологія 87.53.25.11 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Природоохоронні аспекти водно-земельної меліорації 87.21.07 
ПРИСАДИБНИЙ 
Присадибні будівлі 68.01.82.03 
Устаткування та інвентар для механізації робіт на присадибних ділянках 55.57.99.37 
ПРИСАДКА 
Присадки 61.51.35 
ПРИСКОРЕННЯ 
Прискорення плазми 29.27.39 
Прискорювачі, побудовані за принципом колективного прискорення 47.31.33 
ПРИСКОРЮВАЛЬНИЙ 
Прискорювальні комплекси 47.31.41 
ПРИСКОРЮВАЧ 
Лінійні прискорювачі 47.31.29 
Прискорювачі заряджених частинок і плазми 47.31 
Прискорювачі, побудовані за принципом колективного прискорення 47.31.33 
Прискорювачі, побудовані за принципом світлового тиску 47.31.35 
Циклічні прискорювачі 47.31.31 
ПРИСТОСУВАННЯ 
Інші машини і пристосування для виготовлення взуття 55.59.41.41 
Машини і пристосування для виробництва заготівок 55.59.41.31 
Оснащення, пристосування та інвентар для будівельних робіт 67.17.33 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
Пристрої і пристосування для деревообробних верстатів 55.29.39.50 
Струмовимикачі. Пристрої та пристосування для вимикання струму 73.29.71.15 
Устаткування і пристосування для деревообробних верстатів 66.29.29.35 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
ПРИСТРІЙ 
Абонентські телефонні пристрої 49.39.33 
Автозчеплювальні пристрої локомотивів і вагонів 55.41.05.41 
Автоматизація (схеми і пристрої) кріогенних установок 55.39.43.39 
Автоматизація (схеми і пристрої) холодильних установок 55.39.41.43 
Амортизатори, демпфери та інші віброізолюючі пристрої 55.03.41.17 
Аналогові елементи, вузли і пристрої 50.09.35 
Арифметичні та логічні пристрої 50.09.31 
Багатофункціональні абонентські пристрої 49.34.29 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Бронзувальні машини та пристрої 60.29.21.07 
Буксирні пристрої 55.45.31.37 
Вантажні суднові пристрої 55.45.31.43 
Вибухівка. Підривні пристрої 61.43.37.11 
Виконавчі пристрої 50.09.39 
Газорозрядні прилади і пристрої 47.29.33 
Голографічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.37 
Деталі і вузли вантажопідіймальних машин та вантажозахоплювальні пристрої 55.51.39 
Допоміжні механізми і пристрої гідротурбін 55.37.31.35 
Друкувальні пристрої 50.10.35 
Експлуатація перевантажувальних пристроїв у портах 73.34.23 
Електровакуумні і газорозрядні прилади і пристрої 47.29 
Електрохімічні запам'ятовувальні пристрої 50.11.35 
Елементи і пристрої сигналізації, централізації та блокування 59.73.35.15 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Загальні питання використання кінцевих пристроїв 19.71.01 
Запальні пристрої топок парових котлів 55.36.31.33 
Запалювальні пристрої та речовини 61.43.37.07 
Запам'ятовувальні пристрої 50.11 
Запобіжні пристрої для несанкціонованого відкривання тари 81.90.13.13 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовувані пристрої 53.01.93.07 
Зачини. Спускові пристрої 60.33.19.23 
Змащення і мастильні пристрої 55.03.11.19 
Індикаторні пристрої, шкали і відлікові пристрої 59.71.31 
Пристрої для підготування дереворізальних інструментів 66.29.37.25 
Інші види деревообробних верстатів і пристроїв 55.29.39.52 
Інші гальмові пристрої 55.03.37.99 
Інші допоміжні пристрої та периферійне Устаткування 55.30.33.99 
Інші електропечі, електротермічні установки і пристрої 45.43.99 
Інші запам'ятовувальні пристрої 50.11.99 
Інші підіймально-транспортні машини, пристрої та установки 55.51.99 
Інші суднові пристрої 55.45.31.99 
Кермові пристрої 55.45.31.31 
Кібернетичні пристрої захисту приміщень від пожеж 59.73.35.11 
Кінцеві пристрої факсимільного зв'язку 49.41.31 
Кінцеві телеграфні пристрої 49.35.31 
Комбіновані кінцеві пристрої 19.71.13 
Конденсаторні пристрої 45.35.41 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Кріоелектронні пристрої 47.39.35 
Лічильно-перфораційні пристрої і машини 50.29.33 
Магнітні запам'ятовувальні пристрої 50.11.29 
Машини і пристрої для очищення і миття плодів 55.63.41.29 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Навчально-лабораторне устаткування (прилади, пристрої, макети) 14.85.51.03 
Надпровідні запам'ятовувальні пристрої 50.11.39 
Напівпровідникові запам'ятовувальні пристрої 50.11.31 
Обладнання та пристрої для випробувань 81.09.81.05 
Оптичні запам'ятовувальні пристрої 50.11.33 
Організація зв'язку на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.21 
Організація сигналізації на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.23 
Перфораційні машини та пристрої 60.29.21.05 
Піротехнічні сигнальні пристрої. Освітлювальна апаратура 61.43.37.05 
Приймальні пристрої оптичного когерентного випромінювання 47.35.37 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Прилади і пристрої креслярські 59.73.33.51 
Пристрій ручного введення даних 50.10.45 
Пристрої введення інформації з мікрофільму і виведення на мікрофільм 50.10.37 
Пристрої введення і виведення графічної інформації. Прилади для побудови графічної операції 50.10.43 
Пристрої введення-виведення 50.10 
Пристрої введення-виведення на перфоносіях 50.10.39 
Пристрої відображення інформації індивідуального користування 47.63.31 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
Пристрої для волого-теплового оброблення повітря 55.55.43.37 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
Пристрої для зарядження та перезарядження при денному освітленні 60.33.19.17 
Пристрої для здійснення зіткнення релятивістських пучків заряджених частинок 47.31.37 
Пристрої для зниження вібрації і рівня шуму 55.42.27.37 
Пристрої для прикріплення етикеток. Рухомі рамки 81.90.13.15 
Пристрої для кріплення робочого інструмента 55.33.35.37 
Пристрої для маркування тари (за винятком етикеток) 81.90.13.17 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
Пристрої для очищення повітря. Повітряні фільтри 55.55.43.31 
Пристрої для підготування даних 50.10.31 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
Пристрої і пристосування для деревообробних верстатів 55.29.39.50 
Пристрої і розрахунок систем вітродвигунів 55.37.33.37 
Пристрої керування і регулювання 50.09.47 
Пристрої мовного введення-виведення 50.10.41 
Пристрої пасивної безпеки автомобіля 55.43.41.45 
Пристрої подавання деталей 55.30.33.15 
Пристрої сигналізації в інфрачервоному діапазоні 47.57.31 
Програмне керування роботами, системи і пристрої 55.30.31.07 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку 49.13.13 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Промислові пристрої 55.45.31.41 
Процесори, пристрої оброблення векторних обчислень, креслярсько-математичні 59.73.33.41 
Радіопередавальні пристрої 47.47.29 
Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої 47.47 
Радіоприймальні пристрої 47.47.31 
Радіотехнічні навігаційні системи і пристрої 47.49.31 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
Системи і пристрої відображення інформації 47.63 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
Системи і пристрої радіокерування 47.49.33 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
Сміттєспалювальні установки, пристрої 55.55.33.35 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Стартові пристрої 55.49.49.37 
Струмовимикачі. Пристрої та пристосування для вимикання струму 73.29.71.15 
Суднові пристрої 55.45.31 
Схеми і устатковування пароежекторних холодильних пристроїв 55.35.41.31 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Технологія для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.15 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
Установки і пристрої для опалення і гарячого водопостачання 55.55.37.31 
Устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.25 
Пристрої для читання 50.10.33 
Швартові пристрої 55.45.31.35 
Шлюпкові та рятувальні пристрої 55.45.31.39 
Якірні пристрої 55.45.31.33 
ПРИСЯЖНИЙ 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
ПРИТЯГАННЯ 
Статика. Сили. Рівновага. Притягання 30.15.39 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
ПРИЧАЛ 
Причали для риболовних суден 69.35.17.05 
ПРИЧЕП 
Автомобільні причепи 55.43.31.41 
Вантажні автомобілі, тягачі і причепи 55.43.31 
Причепи 78.25.09.15 
Причепи до легкових автомобілів 55.43.29.43 
Причепи і коляски мотоциклів 55.43.39.39 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
ПРИЧИНА 
Причини і умови, що породжують злочини. Вплив зовнішнього оточення 10.81.35 
ПРИЧИННІСТЬ 
Причинність та ймовірність 29.05.55 
ПРІОННИЙ 
Пріонні хвороби 76.29.50.75 
ПРІОРИТЕТ 
Пріоритет 85.31.38 
ПРІСНИЙ 
Прісна вода. Поверхневі води 70.27.05.23 
Розведення риби в прісній воді 69.25.49 
ПРІСНОВОДНИЙ 
Промисел прісноводної риби 69.09.13 
ПРОБА 
Попереднє випробування матеріалів. Відбирання проб. Дослідні зразки 81.09.81.07 
ПРОБЛЕМАТИКА 
Теорія і проблематика обчислювальних мереж 50.05.15 
ПРОБЛЕМАТИЧНИЙ 
Проблематичні залишки 38.31.21 
ПРОВАЙДЕР 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
ПРОВІД 
Проводи і кабелі 45.47 
Проводи і шнури 45.47.29 
ПРОВІДНИЙ 
Провідні матеріали стосовно держави і права 10.01.01 
Провідні фірми, виробники канцелярських товарів 80.39.01.76 
ПРОВІДНИКОВИЙ 
Провідникові матеріали 45.09.31 
ПРОВІНЦІЯ 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
ПРОГНОЗ 
Аналіз і прогноз погоди 37.21.39 
Економічні прогнози, плани і програми 10.23.31.03 
Моделювання клімату. Прогноз клімату 37.23.31 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Прогнози населення 05.21.39 
Розрахунки і прогнози водного режиму 37.27.21 
ПРОГНОЗУВАННЯ 
Використання методів для прогнозування погоди 37.21.41 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління і прогнозування 89.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування 28.01.75; 37.01.75; 38.01.75; 39.01.75; 44.01.75; 45.01.75; 47.01.75; 50.01.75; 53.01.75; 55.01.75; 58.01.75; 59.01.75; 61.01.75; 62.01.75; 64.01.75; 65.01.75; 66.01.75; 69.01.75; 71.01.75; 76.75.75; 77.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування 31.01.75; 66.37.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Економіка, управління, планування, прогнозування в біології 34.01.75 
Загальні проблеми і теорія прогнозування 82.29.03 
Катастрофи антропогенного походження в окремих галузях господарства. Попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.33 
Методи прогнозування 82.29.09 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Організація, управління, планування і прогнозування науки 12.41.21 
Основи відбирання, управління, контролюваня, моделювання та прогнозування 77.01.43 
Питання планування і прогнозування культурного розвитку 13.15.55 
Планування і прогнозування 52.01.75.17 
Планування і прогнозування в галузі мистецтва 18.15.55 
Планування і прогнозування зовнішньої торгівлі 72.75.29 
Планування і прогнозування права 10.07.49 
Практика прогнозування 82.29.13 
Прогнозування в металознавстві 53.49.01.51 
Прогнозування землетрусів 37.31.19.11 
Прогнозування злочинності 10.81.61 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків 72.25.39 
Прогнозування патентної справи 85.35.07 
Прогнозування роботи складів 81.89.75.15 
Прогнозування розвитку економіки 82.15.01.75 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Прогнозування чисельності персоналу системи 'людина-машина- середовище" 81.95.61.11 
Прогнозування. Футурологія 82.29 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Соціальне планування і прогнозування 04.21.71 
Стан і перспективи розвитку авіабудування. Прогнозування 55.47.01.05 
Управління економікою. Економічне планування. Економічне прогнозування 06.51.41 
ПРОГНОСТИКА 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
ПРОГРАМА 
Алгоритми і програми оброблення геологічної інформації 52.01.29.07 
Алгоритми, програми 37.01.51 
Державні цільові програми 82.13.29.09 
Економічні прогнози, плани і програми 10.23.31.03 
Естрадні виступи, турніри, гастролі, програми, фестивалі 18.55.01.11 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Задачі і програми досліджень Землі з космосу 89.57.15 
Магнітні матеріали для запису аудіовізуальних програм 61.41.41 
Міжнародні наукові програми і проекти 12.81.31 
Міжнародні програми і угоди 87.05.31 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Програми державного регулювання економіки 82.15.19 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
Структура і програма соціологічного дослідження 04.15.21 
Фізичне виховання за державними програмами 77.03.13 
ПРОГРАМНА 
Антивірусне програмне забезпечення 50.41.27 
Математичне і програмне забезпечення роботів 55.30.31.09 
Прикладне програмне забезпечення 50.41.25 
Прикладне програмне забезпечення (ППЗ) машинної графіки (МГ) 81.14.11.05 
Програмна реалізація інтелектуальних систем 28.23.29 
Програмне забезпечення оброблення статистичної інформації 83.77.31 
Програмне забезпечення обчислювальних машин, комплексів і мереж 50.41 
Програмне забезпечення обчислювальних мереж 50.41.23 
Програмне забезпечення процесів проектування 50.51.17 
Програмне керування роботами, системи і пристрої 55.30.31.07 
Системне програмне забезпечення 50.41.17 
ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ 
Ведення програмного забезпечення в умовах ОЦ 50.37.21 
Програмно-цільове планування 76.75.75.05 
Теоретичні основи прикладного програмного забезпечення 50.05.19 
Теоретичні основи системного програмного забезпечення 50.05.17 
ПРОГРАМОВАНИЙ 
Програмоване навчання 28.29.59 
ПРОГРАМОВИРОБНИЧИЙ 
Робота редакцій радіопередач і програмовиробничих компаній 19.65.31.03 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
ПРОГРАМУВАННЯ 
Загальнотеоретичні питання програмування 50.05.03 
Задачі динамічного програмування 28.29.21 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
Методи нелінійного програмування 28.29.19 
Мови програмування 50.05.09 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
Програмування гібридних ЕОМ і ОК 50.35.37 
Теоретичні основи програмування 50.05 
Теорія математичних машин і програмування 27.47.21 
Технологія програмування. Автоматизація програмування 50.05.13 
ПРОГРЕС 
Науково-технічна революція. Науково-технічний прогрес 26.21 
Науково-технічний прогрес 52.01.75.11 
Науково-технічний прогрес в окремих країнах 26.21.91 
Науково-технічний прогрес на підприємстві 06.81.25 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Право і науково-технічний прогрес 10.07.45 
Продуктивні сили і науково-технічний прогрес 06.54 
Статистика науково-технічного прогресу 83.29.09 
ПРОГРЕСИВНИЙ 
Нові прогресивні технології 81.91.13.07 
ПРОДАВЛЮВАННЯ 
Машини для горизонтального буріння і продавлювання ґрунту 55.53.29.43 
ПРОДАЖ 
Автомати для продажу рідинних продуктів 55.65.35.31 
Автомати для продажу штучних товарів 55.65.35.29 
Апарати для продажу напоїв 55.65.33.31 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Підготування для продажу і купівлі ліцензії 85.33.04 
Продаж і закупівля фільмів 18.67.75.11 
Продаж стандартів. Контроль за продажем стандартів 84.13.52 
Технологія процесу продажу товарів і обслуговування покупців 71.31.13 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, на замовлення, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
Устаткування для продажу товарів і напоїв 55.65.33 
Центри закупівель. Центри продажів 71.31.11.33 
ПРОДОВОЛЬЧИЙ 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
Населення і продовольча проблема 05.11.45 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
ПРОДУКТ 
Автомати для продажу рідинних продуктів 55.65.35.31 
Азогени (продукти для холодного або азоїдного фарбування) 61.39.31 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Біотехнологічне одержання інших продуктів 62.13.99 
Валовий національний продукт. Національний доход 06.58.35 
Використання подрібнених зношених покришок 81.91.51.17 
Виробництво інших лісохімічних продуктів 61.55.99 
Виробництво кисломолочних продуктів 65.63.33 
Виробництво кисломолочних продуктів з лікувально-профілактичними властивостями 65.63.34 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Виробництво патоки та інших продуктів гідролізу крохмалю 65.39.31 
Виробництво яєць і яєчних продуктів 65.61 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Гігієна продуктів рослинного походження 76.33.35.09 
Гігієна продуктів тваринного походження 76.33.35.11 
Гігієна синтетичних харчових продуктів, харчових добавок 76.33.35.13 
Залишкові продукти очищення 87.53.13.51 
Засолювання м'яса і м'ясних продуктів 65.59.23 
Зберігання сировини і продуктів 65.09.39 
Зберігання яєць і виробництво яєчних продуктів 65.61.13 
Інше устаткування для очищення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.11 
Інші генноінженерні продукти 62.37.43.29 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і устаткування для виробництва м'ясних продуктів 55.63.49.33 
Машини і устаткування для виробництва продуктів з картоплі 55.63.41.39 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
Машини і устаткування для механічного оброблення продуктів 55.67.31.29 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Машини і устаткування для теплового оброблення продуктів 55.65.43 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Мембранні пристрої для виділення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.07 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Нові розробки, розширення асортименту кисломолочних продуктів 65.63.45 
Обладнання для зберігання харчових продуктів та їжі 55.67.29 
Оброблення продуктів забою худоби 65.59.17 
Одержання і використання побічних продуктів целюлозно-паперової промисловості 66.45.47 
Одержання продуктів з морської води (бром, йод) 61.29.31 
Очищення продуктів газифікації 61.53.19.11 
Патентно-інформаційні продукти та послуги 85.29.01.11 
Посудини для зберігання кріогенних продуктів 55.39.43.33 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Процеси сумішоутворювання і згоряння в ДВЗ. Продукти згоряння ДВЗ 55.42.03.31 
Радіаційний контроль харчових продуктів 76.33.39.07 
Речовини, що забруднюють продукти харчування 87.15.09.17 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Смоли. Продукти смолистих речовин 61.57.35.05 
Статистика виробництва суспільного продукту 83.29.07 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
Теплове оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.19 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Технологія виробництва продуктів громадського харчування 71.33.13 
Технологія виробництва продуктів побутової хімії. 61.71 
Технологія неорганічних речовин і продуктів 61.31 
Технологія органічних речовин і продуктів 61.37 
Традиційні продукти, отримані методом генетичної інженерії 62.37.43 
Транспортування руд і продуктів їхнього збагачування 53.37.15.87 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
Фактори, що впливають на вихід і якість продуктів напівкоксування 61.53.15.07 
Функціональне харчування, функціональні харчові продукти 71.33.23 
Характеристика і застосування продуктів напівкоксування 61.53.15.05 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
Холодильна оброблення м'яса і м'ясних продуктів 65.59.19 
Холодильне оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.21 
Шляхи введення продуктів харчування 76.33.35.05 
ПРОДУКТИВНИЙ 
Наука як продуктивна сила. Економіка науки 06.54.41 
Продуктивні сили і науково-технічний прогрес 06.54 
Розміщення продуктивних сил. Економічна географія 06.61.23 
ПРОДУКТИВНІСТЬ 
Ефективність виробництва. Продуктивність 06.58.49 
Продуктивність праці 06.75.69; 06.77.71 
Продуктивність сільськогосподарських тварин 68.39.19 
Продуктивність у природних і штучних водоймах 69.25.19 
Теорія обчислювальних систем високої продуктивності 50.07.05 
ПРОДУКЦІЯ 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Видавнича продукція 19.51.61.05 
Види скла. Скляна продукція 61.35.31.17 
Використання стандартів для контролювання та керування якістю продукції 84.13.53 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво медичної продукції з риби та морепродуктів 69.51.41 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Гумові клеї і герметики. Гумована продукція 61.63.35 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Друкована продукція 60.29.29 
Енергоємність продукції. Енергоощадність 06.75.53 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Заготівля продукції промислового полювання 68.43.41 
Заготівля продукції сільського господарства 68.43 
Заготівля продукції тваринництва 68.43.39 
Заготовка і готова продукція 53.47.39.13 
Збут продукції 06.75.55 
Збут продукції, маркетинг 06.81.55 
Зв'язок зовнішньоторговельних організацій з постачальниками та одержувачами зовнішньоторговельної продукції 72.17.33 
Інформаційна діяльність комерційних виробників та провайдерів патентно-інформаційної продукції 85.29.01.07 
Керування якістю машинобудівної продукції 55.01.81.29 
Керування якістю продукції в металургії 53.01.81.05 
Класифікація, номенклатура та асортимент продукції 81.13.71 
Контролювання якості на стадіях життєвого циклу продукції 81.81.19 
Матеріаломісткість, фондомісткість, трудомісткість продукції 06.75.51 
Методи стандартизації технологій та продукції 84.15.37 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Первинне оброблення продукції тваринництва 64.29.09.17 
Підготовчі процеси. Постачання продукції у виробництво 65.13.15 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Продукція комбікормового виробництва 65.31.29 
Продукція промислового полювання і її первинне оброблення 68.45.71 
Продукція ресторанного господарства 71.33.15 
Продукція рослинництва, її первинне оброблення і зберігання 68.35.71 
Продукція тваринництва та її первинне оброблення 68.39.71 
Сертифікація продукції та систем забезпечення якості 81.81.26 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Тимчасовий захист і консервація машинобудівної продукції 55.22.25 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
ПРОДУЦЕНТ 
Мікроорганізми - продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09.39 
Сировина і продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
ПРОЕКТ 
Галереї, виставки, проекти, музеї фотографій 18.31.61.05 
Графіка завершеного проекту 81.95.33.11 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Міжнародні наукові програми і проекти 12.81.31 
Проекти літальних апаратів 55.47.07.35 
Стадія художньо-конструкторського проекту 81.95.31.07 
Техніко-економічне обґрунтування проектів 55.47.07.31 
Техніко-економічне обґрунтування проектованих суден, проекти 55.45.03.19 
ПРОЕКТИВНИЙ 
Афінна геометрія. Проективна геометрія 27.21.21 
ПРОЕКТНА 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Методологія і технологія проектних робіт 67.23.13 
Організація і планування проектних робіт 81.14.03 
Організація науково-дослідних і проектних робіт 55.33.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт 43.01.21; 44.01.21; 45.01.21; 47.01.21; 49.01.21; 50.01.21; 52.01.21; 53.01.21; 55.01.21; 58.01.21; 59.01.21; 61.01.21; 64.01.21; 65.01.21; 66.01.21; 68.01.21; 70.01.21; 73.01.21; 78.01.21; 86.01.21; 89.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт 69.01.21 
Проектні та конструкторські організації 81.14.05 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
Проектно-конструкторська документація 81.14.07 
ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Проектно-технічна документація 67.23.17 
ПРОЕКТОР 
Проекція зображень. Проектори та екрани 60.33.15.05 
Типи проекторів 60.33.15.07 
ПРОЕКТУВАННЯ 
Автоматизація проектування 50.51 
Автоматизоване проектування 59.14.02.07 
Автоматизовані системи проектування 67.23.05.05 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Автоматизовані системи проектування машин 55.03.14.05 
Автоматизовані системи проектування суден 55.45.03.15 
Автоматичні системи проектування автомобілів 55.43.03.15 
Архітектурно-будівельне проектування 67.23 
Види проектування 67.23.05 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Графіка на різних етапах проектування 81.95.33.05 
Ергономічне проектування об'єктів різного призначення 81.95.61.13 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.23.07 
Загальні питання проектування 55.49.07.01 
Загальні питання проектування і конструювання машин 55.03.14.01 
Загальні питання щодо проектування літальних апаратів 55.47.07.01 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Загальні та специфічні технічні умови для проектування приладів 59.14.15.07 
Загальні та часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.17.07 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Змагальне проектування. Використання теорії ігор 28.29.63.23 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Комп'ютер і проектування 67.23.15.09 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Математичні моделі та мови проектування 50.51.15 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Методи проектуванння 81.14.13.05 
Методи проектування і конструювання 81.14.13 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Моделювання і проектування в системі освіти 14.01.82 
Нормативно-технічні основи проектування 67.23.03 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Програмне забезпечення процесів проектування 50.51.17 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, устатковування 28.29.63.19 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Проектування деревообробних вирбництв 66.29.04 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
Проектування і конструювання вимірювальних приладів електронної та іонної оптики 59.14.25 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Проектування і конструювання ЕОМ і ОК 50.33.14 
Проектування і конструювання електричних, електромагнітних і електромеханічних вимірювальних приладів 59.14.19 
Проектування і конструювання електровакуумних і газорозрядних приладів 47.14.05 
Проектування і конструювання електронних вимірювальних приладів 59.14.21 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Проектування і конструювання меблів 66.37.14 
Проектування і конструювання механічних вимірювальних приладів 59.14.15 
Проектування і конструювання напівпровідникових приладів і приладів мікроелектроніки 47.14.07 
Проектування і конструювання оптичних і оптико-механічних вимірювальних приладів 59.14.23 
Проектування і конструювання пневматичних і гідравлічних вимірювальних приладів 59.14.17 
Проектування і конструювання приладів 59.14 
Проектування і конструювання приладів і пристроїв квантової електроніки 47.14.09 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Проектування і конструювання приладів молекулярної електроніки 47.14.15 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку 49.13.13 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Проектування і конструювання радіаційних вимірювальних приладів 59.14.27 
Проектування і конструювання радіодеталей і компонентів 47.14.03 
Проектування і конструювання радіоелектронної апаратури 47.14.17 
Проектування і конструювання тканин 64.29.14 
Проектування і реконструкція локомотивобудівних і вагонобудівних підприємств 55.41.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств гірничого машинобудування 55.33.01.83 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Проектування і реконструкція підприємств прокатного виробництва 53.43.01.82 
Проектування і розрахунок локомотивів і вагонів 55.41.03.17 
Проектування і розрахунок парових котлів 55.36.14 
Проектування і розрахунок топок і топкового устаткування 55.36.15 
Проектування і розроблення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.14 
Проектування ліній зв'язку 49.29.14 
Проектування літальних апаратів 55.47.07 
Проектування машинобудівних підприємств 55.01.82.35 
Проектування ракетно-космічних систем 55.49.07 
Проектування роботи складів 81.89.75.13 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Проектування та використання геоінформаційних систем за космічними даними 89.57.47.11 
Проектування та організація ОЦ 50.37.14 
Проектування технологічних процесів 59.13.01.31 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів стосовно розглянутої території 23.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств 44.01.82; 45.01.82; 47.01.82; 50.01.82; 53.01.82; 55.01.82; 58.01.82; 59.01.82; 61.01.82; 62.01.82; 64.01.82; 65.01.82; 66.01.82; 69.01.82; 71.01.82; 73.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств і споруд 49.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств метрології 90.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція сільськогосподарських приміщень 68.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Проектування, будівництво, і реконструкція медичних установ 76.01.82 
Проектування, конструювання і розрахунок машин і механізмів 55.03.14 
Проектування. Геометрія пластових покладів 52.13.04.05 
Проектування. Конструювання 81.14 
Процеси проектування машин 55.03.14.07 
Робоче проектування і технічне розроблення виробів 81.95.31.11 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Системи автоматизації проектування літальних апаратів 55.47.07.29 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Стадії проектування 67.23.03.05 
Стадії проектування суден 55.45.03.17 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
Теоретичні основи проектування і конструювання деревообробного устаткування 66.29.05 
Теоретичні основи проектування і конструювання лісозаготівельного устаткування 66.19.95.03 
Теоретичні основи проектування і побудови суден 55.45.03 
Теоретичні питання проектування і конструювання деревообробного устаткування 55.29.39.03 
Теорія автоматичного проектування 50.03.07 
Теорія, дослідження і проектування роботів і маніпуляторів 55.30.03 
Теорія, дослідження, загальні питання розрахунку і проектування помп 55.39.37.03 
Теорія, дослідження, питання розрахунку і проектування компресорів 55.39.39.03 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
Технічні засоби в проектуванні 67.23.15 
Технічні засоби в проектуванні та конструюванні 81.14.15 
Устаткування креслярське для графічного проектування і конструювання 59.73.33.31 
ПРОЕКЦІЯ 
Проекція зображень. Проектори та екрани 60.33.15.05 
Стереоскопічна проекція 60.33.15.11 
Технологія і устаткування фотокінознімання та проекції 60.33.15 
ПРОЖИВАННЯ 
Гідробіологія середовища проживання об'єктів аквакультури 69.25.03 
Проживання в літніх будиночках, бунгало 71.37.08.21 
Проживання в туристичних потягах або на суднах 71.37.08.23 
Робота з дітьми за місцем проживання 14.27.25 
Стан і оптимізація середовища проживання 87.24.29 
ПРОЗЕКТОРСЬКИЙ 
Прозекторська робота 76.03.49.05 
ПРОЗОРІЙ 
Мікрокопії на прозорій основі (скло, плівка). Мікрофільм 60.31.23.07 
ПРОКАТ 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Прокат та інші побутові послуги 75.33.59 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Формування структури і властивостей заготовок і прокату 53.43.03.19 
ПРОКАТНИЙ 
Автоматизація і механізація прокатного виробництва 53.43.01.85 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Кадри прокатного виробництва 53.43.01.79 
Комерційні питання, кон'юнктура, реклама в прокатному виробництві 53.43.01.14 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Проектування і реконструкція підприємств прокатного виробництва 53.43.01.82 
Прокатне виробництво 53.43 
Розрахунок основного і допоміжного прокатного устаткування 53.43.03.23 
Стандарти з прокатного виробництва 53.43.01.37 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Технологія і устаткування прокатного виробництва 53.43.13 
ПРОКАТУВАННЯ 
Напружено-деформований стан металу в процесі прокатування. Пластичність металу в процесі прокатування 53.43.03.05 
Теорія прокатування металів 53.43.03 
Теплові умови прокатування 53.43.03.17 
Тертя і змащування в процесі прокатування 53.43.03.11 
Устаткування для прокатування чорних і кольорових металів 55.35.41 
ПРОКЛАДАННЯ 
Інше устаткування для прокладання доріг 55.53.33.99 
Прокладання трубопроводів і кабелепроводів 67.13.29 
ПРОКЛАДКА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
ПРОКОП 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
ПРОКУРАТУРА 
Прокуратура 10.71.35 
ПРОКУРОР 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
ПРОМЕНЕВИЙ 
Променева хвороба 76.29.62.07 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Променеві способи зварювання 81.35.19 
Променеві ушкодження 76.29.62.11 
ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЕННЯ 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
ПРОМЕНЕЗАЛОМЛЮВАНІСТЬ 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
ПРОМИВАННЯ 
Обдирання та огранювання каменів, промивання. Види огранювання 80.33.31.07 
Прилади для промивання осаду 31.05.35.09 
ПРОМИВНИЙ 
Бурові та промивні рідини 52.47.16.11 
ПРОМИСЕЛ 
Безпека промислу 69.33.19 
Біологія об'єктів промислу 69.09.07 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Вироби народних художніх промислів України 80.31.11 
Вироби склоробного промислу та кераміки 80.31.37 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Охорона довкілля на морських промислах 52.47.13 
Охорона довкілля на нафтових промислах 52.47.09 
Охорона довкілля на промислах 52.47.11 
Промисел водних молюсків 69.09.19 
Промисел морських ссавців і рептилій 69.09.17 
Промисел морської риби 69.09.15 
Промисел прісноводної риби 69.09.13 
Промисел ракоподібних 69.09.23 
Стан запасів і промисел у внутрішніх водоймах 69.09.11 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
ПРОМИСЛОВИЙ 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматика і телемеханіка на промисловому транспорті 73.41.85 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та в розріджених середовищах 81.29.31 
Види публікацій стосовно прав промислової власності 85.29.07.11 
Визначення ефективності використання об'єктів промислової власності 85.35.02.11 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Випробування об'єктів промислової власності 85.35.02 
Гасіння пожеж у будівлях промислових підприємств 81.92.17.13 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Експлуатація машин і промислового устаткування 81.83.17 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Забруднення в результаті промислової діяльності 87.15.08.25 
Заготівля продукції промислового полювання 68.43.41 
Залізничний промисловий транспорт 73.41.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у машинобудуванні 55.30.51.13 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у металургії 55.30.51.15 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у приладобудуванні 55.30.51.25 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Інші види промислового транспорту 73.41.29 
Інші питання промислового рибальства 69.31.99 
Корозія і захист від корозії на промисловому транспорті 73.41.97 
Міжнародна система охорони промислової власності 85.01.17.11 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Міжнародні класифікації об'єктів промислової власності 85.29.07.25 
Монтаж і демонтаж машин і промислового устаткування 81.83.15 
Монтаж, ремонт промислового устаткування 81.83 
Організація і технологія перевезень на промисловому транспорті 73.41.61 
Організація промислової санітарії в машинобудуванні 55.01.94.75 
Основні засоби виробництва. Промислове (виробниче) обладнання, матеріали тощо 81.13.15.05 
Офіційний бюлетень промислової власності 85.29.07.13 
Очищення і утилізація промислових стічних вод 70.25.09 
Патентні основи промислової власності 85.01.05.25 
Правова охорона промислової та інтелектуальної власності 06.54.31.17 
Продукція промислового полювання і її первинне оброблення 68.45.71 
Промислова експлуатація видобувних суден 69.31.19 
Промислова океанологія 69.09.03 
Промислова політика 72.15.55 
Промислова розвідка 69.09.05 
Промислова санітарія в металургії 53.01.94.07 
Промислова теплоенергетика і теплотехніка 44.31.35 
Промислова, торгова, інтелектуальна власність і право власності 10.27.58 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Промислове рибальство 69.31 
Промислове розвідування нафти і газу 52.47.20.05 
Промислове устаткування 87.01.81.17 
Промислове устаткування і механізми 69.31.17 
Промисловий електроліз. Електроліз у розплавах 81.33.31.05 
Промисловий синтез органічних барвників і пігментів 61.39 
Промисловий транспорт 73.41 
Промисловий шум 87.55.29.17 
Промислові відходи 87.53.13.87 
Промислові дослідження свердловин 52.47.18.07 
Промислові зразки 85.31.35 
Промислові каталізатори 61.31.55.05 
Промислові комплекси, будівлі і споруди 67.29.53 
Промислові пилососи і пилозбиральні установки 55.01.94.93 
Промислові пристрої 55.45.31.41 
Промислові розвідування і геологія 52.47.20 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Реконструкція і модернізація машин і промислового устаткування 81.83.21 
Ремонт машин і промислового устаткування 81.83.19 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Склади промислових підприємств 81.89.03.05 
Способи вартісної оцінки об'єктів промислової власності 85.35.02.13 
Статистика промислового виробництва 87.01.73.19 
Територіально-промислові комплекси. Промислові вузли і центри 06.61.43 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
Художнє конструювання промислових виробів 81.95.31 
ПРОМИСЛОВІСТЬ 
Автоматизація і механізація в нафтовій і газовій промисловості 52.47.85 
Взуттєва промисловість 64.41 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виноробна промисловість 65.49 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для різних галузей промисловості 66.43.29 
Відходи в електронній промисловості 87.53.13.67 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
Воєнна промисловість 78.75.33 
Воєнна промисловість інших країн 78.75.33.05 
Вплив промисловості на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.15 
Вторинні матеріальні ресурси в легкій промисловості 81.91.09.05 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Вторинні матеріальні ресурси в харчовій промисловості 81.91.09.13 
Вторинні матеріальні ресурси у вугільній промисловості 81.91.09.15 
Гірнича промисловість і описи підприємств по країнах 52.01.76 
Дріжджова промисловість 65.41 
Економіка промисловості в цілому 06.71.03 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Елеваторна і мукомельно-круп'яна промисловість 65.29 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
Загальна технологія шкіряної промисловості 64.35.13 
Загальні питання легкої промисловості 64.01 
Загальні питання лісової і деревообробної промисловості 66.01 
Загальні питання машинобудування для текстильної промисловості 55.59.29.01 
Загальні питання харчової промисловості 65.01 
Загальні питання хімічної технології і хімічної промисловості 61.01 
Застосування ізотопів та іонізувальних випромінювань у промисловості 58.31.37 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Застосування роботів і маніпуляторів у медичній промисловості 55.30.51.41 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Інше устаткування для легкої промисловості 55.59.99 
Інше устаткування трикотажної промисловості 55.59.31.99 
Інше устаткування швейної промисловості 55.59.35.99 
Інші машини і устаткування для харчової промисловості 55.63.29.99 
Інші машини і устаткування для цукрової промисловості 55.63.35.45 
Інші питання технічної експлуатації флоту рибної промисловості 69.33.99 
Історія легкої промисловості. Персоналія 64.01.09 
Історія лісової і деревообробної промисловості. Персоналія 66.01.09 
Історія машинобудування для харчової промисловості. Персоналія 55.63.01.09 
Історія харчової промисловості. Персоналія 65.01.09 
Історія хімічної промисловості. Персоналія 61.01.09 
Історія целюлозно-паперової промисловості. Персоналія 66.45.07 
Кадри верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.79 
Карти промисловості і сільського господарства 23.04.33 
Керівні матеріали в галузі лісової і деревообробної промисловості 66.01.01 
Комбікормова промисловість 65.31 
Кондитерська промисловість 65.35 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Контрольно-вимірювальний інструмент для деревообробної промисловості 66.29.37.27 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Крохмале-патокова промисловість 65.39 
Легка промисловість 64 
Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 66 
Маловідходна і безвідходна технологія в промисловості 87.53.15 
Матеріали для поліграфічної промисловості 60.29.09 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Машини і устаткування взуттєвої і шкіргалантерейної промисловості 55.59.41 
Машини і устаткування для виноробної промисловості 55.63.39.31 
Машини і устаткування для дріжджової промисловості 55.63.37.31 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної промисловості 55.63.31.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
Машини і устаткування для кондитерської промисловості 55.63.33.33 
Машини і устаткування для консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 55.63.41 
Машини і устаткування для круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31.31 
Машини і устаткування для макаронної промисловості 55.63.33.31 
Машини і устаткування для масложирової промисловості 55.63.53 
Машини і устаткування для м'ясної і птахопереробної промисловості 55.63.49 
Машини і устаткування для молочної промисловості 55.63.51 
Машини і устаткування для парфюмерно-косметичної промисловості 55.63.55 
Машини і устаткування для пивоварної промисловості 55.63.39.33 
Машини і устаткування для птахопереробної промисловості 55.63.49.35 
Машини і устаткування для рибної промисловості 55.63.47 
Машини і устаткування для спиртової та лікерогорілчаної промисловості 55.63.39.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Машини і устаткування для текстильної промисловості 55.59.29 
Машини і устаткування для торф'яної промисловості 55.33.49 
Машини і устаткування для трикотажної промисловості 55.59.31 
Машини і устаткування для тютюнової промисловості 55.63.45 
Машини і устаткування для ферментної промисловості 55.63.37.29 
Машини і устаткування для харчоконцентратної промисловості 55.63.41.49 
Машини і устаткування для харчосмакової промисловості 55.63.43 
Машини і устаткування для хлібопекарської промисловості 55.63.33.29 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
Машини і устаткування для цукрової та крохмале-патокової промисловості 55.63.35 
Машини і устаткування для шкіряної та хутряної промисловості 55.59.37 
Машини і устаткування для промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39.35 
Машини і устаткування целюлозно-паперової промисловості 66.45.51 
Машини і устаткування швейної промисловості 55.59.35 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машинобудування для легкої промисловості 55.59 
Машинобудування для харчової промисловості 55.63 
М'ясна і птахопереробна промисловість 65.59 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
Молочна промисловість 65.63 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Нові розробки, розширення асортименту в олійно-жировій промисловості 65.65.41 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Нові розробки, розширення асортименту у виноробній промисловості 65.49.45 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Одержання і використання побічних продуктів целюлозно-паперової промисловості 66.45.47 
Олійно-жирова промисловість 65.65 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Основні і допоміжні матеріали для взуттєвої промисловості 64.41.09 
Основні і допоміжні матеріали для швацької промисловості 64.33.09 
Основні і допоміжні матеріали для шкіргалантерейної промисловості 64.43.09 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Охорона довкілля в легкій промисловості 64.01.94 
Охорона довкілля в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.94 
Охорона довкілля в целюлозно-паперовій промисловості 66.45.48 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Пивоварна промисловість 65.43 
Пожежна безпека в різних галузях промисловості 81.92.37 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Промисловість безалкогольних напоїв 65.51 
Промисловість на розглянутій території 23.04.23 
Промисловість штучної шкіри і плівкових матеріалів 64.39 
Промисловість, окремі види промисловості з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.29 
Процеси, обладнання та апарати на підприємствах харчової промисловості 65.13 
Сировина для комбікормової промисловості 65.31.09 
Сировина для харчової промисловості і допоміжні матеріали 65.09 
Сировина і допоміжні матеріали для текстильної промисловості 64.29.09 
Сировина і допоміжні матеріали для трикотажної промисловості 64.31.09 
Сировина і допоміжні матеріали целюлозно-паперової промисловості 66.45.09 
Скляна промисловість. Загальні відомості про виробництво 61.35.31.05 
Спиртова промисловість 65.45 
Стандартизація в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.37 
Статистика промисловості 83.31.23 
Стерилізатори і автоклави для консервної промисловості 55.63.41.35 
Судноремонт флоту рибної промисловості 69.33.43 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Тара і пакувальне устаткування для консервної промисловості 55.63.41.45 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Текстильна промисловість 64.29 
Теоретичні основи целюлозно-паперової промисловості 66.45.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Технічна експлуатація флоту рибної промисловості 69.33 
Типи суден рибної промисловості 66.33.15 
Трикотажна промисловість 64.31 
Тютюнова промисловість 65.57 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для кабельної промисловості 55.59.45 
Устаткування для рибообробної промисловості 69.53 
Устаткування для скло-ситалової промисловості 55.59.43 
Устаткування для харчової промисловості загального призначення 65.13.13 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
Ферменти і ферментативні процеси в науці, техніці і промисловості 62.39.51 
Ферменти і ферментативні процеси в харчовій промисловості 62.39.51.07 
Ферменти і ферментативні процеси в хімічній промисловості 62.39.51.11 
Харчова промисловість 65 
Харчосмакова промисловість. Ароматичні речовини 65.55 
Хімічна технологія. Хімічна промисловість 61 
Хлібопекарська і макаронна промисловість 65.33 
Холодильне Устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
Холодильне Устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
Хутряна промисловість 64.37 
Целюлозно-паперова промисловість 66.45 
Цукрова промисловість 65.37 
Швацька промисловість 64.33 
Шкіргалантерейна промисловість 64.43 
Шкіряна промисловість 64.35 
Шкіряна сировина і допоміжні матеріали для шкіряної промисловості 64.35.09 
Ювелірна промисловість 80.33 
ПРОМИСЛОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
Виробництво виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
ПРОМІЖНИЙ 
Основні і проміжні рівні мови 16.21.17 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Проміжні культури 68.29.09 
Проміжні, передавальні і масштабні перетворювачі 59.71.29 
ПРОМІНЬ 
Астрофізика космічних променів 41.25.37 
Геофізичні прояви космічних променів 37.15.23 
Дослідження космічних променів 89.51.29 
Земля і космос, космічні промені 37.31.09 
Космічні промені 41.03.25 
Космічні промені. Релятивістська астрофізика. Космологія 29.05.45 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Різання променем (лазером) 66.29.33.05 
Ядерна астрофізика. Ядерні взаємодії космічних променів 29.15.33 
ПРОНИКНИЙ 
Взаємодія проникного випромінювання з твердими тілами 29.19.25 
ПРОПАГАНДА 
Атеїстичне виховання. Атеїстична пропаганда 21.07.11 
Книжкова торгівля. Пропаганда і поширення преси 19.51.65 
Науково-технічна пропаганда 20.51.21 
Науково-технічна пропаганда метрології 90.01.39 
Пропаганда і популяризація демографічних знань 05.01.39 
Пропаганда і популяризація досягнень 62.01.39 
Пропаганда і популяризація економічних знань 06.01.39 
Пропаганда і популяризація знань 58.01.39 
Пропаганда і популяризація знань із фізики 29.01.39 
Пропаганда і популяризація знань сільського господарства 68.01.39 
Пропаганда і популяризація історичних знань 03.01.39 
Пропаганда і популяризація медичних знань 76.01.39 
Пропаганда і популяризація мистецтва 18.01.39 
Пропаганда і популяризація науки 12.21.55; 43.01.39; 89.01.39 
Пропаганда і популяризація науки (знань) 23.01.39 
Пропаганда і популяризація соціологічних знань 04.01.39 
Пропаганда і популяризація статистики 83.01.39 
Пропаганда і популяризація суспільних наук 00.39 
Пропаганда і популяризація філософських знань 02.01.39 
Пропаганда і поширення екологічних знань 87.01.39 
Пропаганда правових знань 10.01.39 
Пропаганда фізичної культури і спорту 77.01.39 
Пропаганда художньої літератури 17.01.39 
ПРОПЕДЕВТИКА 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
ПРОПОЗИЦІЯ 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Об'єкти раціоналізаторських пропозицій 85.31.33.11 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Попит та пропозиції 87.01.75.51 
Право на раціоналізаторську пропозицію 10.35.51; 10.89.37 
Пропозиція та рівновага на світових товарних ринках 72.25.41 
Раціоналізаторські пропозиції 85.31.33 
Стадія художньо-конструкторської пропозиції 81.95.31.05 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
ПРОПОРЦІЯ 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
ПРОПРАЦЬОВУВАННЯ 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
ПРОСІВАННЯ 
Дроблення. Подрібнювання. Просівання. Класифікація 52.45.15 
Теорія процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.03 
Усереднення, подрібнювання, просівання, класифікація 53.37.15.15 
Устаткування для процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.05 
ПРОСОЧУВАННЯ 
Захист деревини. Просочування деревини 66.29.19 
Просочування в деревообробленні 66.29.07 
Устаткування і машини для просочування та захисту деревини 66.29.19.07 
ПРОСТАГЛАНДИН 
Лейкотрієни і простагландини 31.23.35 
ПРОСТИЙ 
Виробництво простого суперфосфату 61.33.31.07 
Інші види транспорту. Прості види транспорту 73.49.99 
Прості мікродобрива 61.33.37.05 
ПРОСТІР 
Аналітичні простори 27.19.21 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Апаратура оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.33 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Геометрія в просторах з іншими фундаментальними групами 27.21.23 
Загальні питання дослідження космічного простору 89.01 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
Зварювання в замкненому просторі 81.35.13.07 
Звукофікація приміщень і відкритих просторів 47.55.33 
Кадри дослідників космічного простору 89.01.79 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
Лінійні простори з топологією, порядком та іншими структурами 27.39.15 
Навколосонячний космічний простір і динамічні процеси 41.21.25 
Нетрадиційні проблеми досліджень космічного простору 89.35.55 
Оптичний зв'язок у вільному просторі та апаратура 49.46 
Поширення радіохвиль у космічному просторі 47.43.23 
Прилади і методи наукових досліджень космічного простору 89.15 
Системи оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.29 
Соціосеміотика архітектурного простору 67.07.03.05 
Устаткування для закладення виробленого простору 55.33.33.47 
ПРОСТОРОВИЙ 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Просторова структура і властивості біополімерів 34.15.15 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
ПРОТЕЗ 
Протези 76.09.35.05 
ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧНИЙ 
Протезно-ортопедичні вироби 76.09.35 
ПРОТЕЗУВАННЯ 
Ортопедія і травматологія. Медичні аспекти протезування 76.29.41 
Протезування 76.29.41.15 
ПРОТЕЇН 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
ПРОТЕКЦІОНІЗМ 
Протекціонізм 72.15.39 
ПРОТЕСТАНТИЗМ 
Протестантизм 21.15.61.13 
ПРОТИВІРУСНИЙ 
Противірусний імунітет 34.25.23 
ПРОТИДІЯ 
Принцип дії та протидії 29.05.53 
ПРОТИЕПІДЕМІЧНИЙ 
Протиепідемічні заходи 76.33.43.05 
ПРОТИКОРОЗІЙНИЙ 
Неметалічні протикорозійні матеріали 81.33.43 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Протикорозійні матеріали 67.09.59 
Протикорозійні роботи в будівництві 67.13.61 
Протикорозійні сталі 81.29.09.17 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Фарби, протикорозійні покриття та покриття для протиобростання суден 55.45.09.21 
ПРОТИКОСМІЧНИЙ 
Протикосмічна оборона 78.27.37.17 
ПРОТИПОВІТРЯНИЙ 
Війська протиповітряної оборони 78.27.07.15 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Протиповітряна оборона держави 78.27.37.07 
ПРОТИПОЖЕЖНИЙ 
Пожежні машини і протипожежне устаткування 55.55.45 
Протипожежна безпека 70.01.92 
Протипожежне обладнання 81.92.15.05 
Протипожежний захист будівель і споруд 67.53.33 
Протипожежні помпи. Протипожежні двигуни 81.92.15.11 
Протипожежні установки. Комбіновані системи гасіння 81.92.15.07 
Суднові протипожежні системи 55.45.33.31 
ПРОТИПРАВНИЙ 
Учення про злочин. Види протиправних дій 10.77.21 
Протиправні дії стосовно держави. Політичні злочини в цілому 10.77.21.03 
ПРОТИРАДІАЦІЙНИЙ 
Протирадіаційні та радіаційностійкі матеріали 55.49.09.35 
ПРОТИРАКЕТНИЙ 
Засоби протиракетної оборони 78.25.17.29 
Озброєння і техніка для війська протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Протиракетна оборона 78.27.37.15 
ПРОТИРАКОВИЙ 
Інтерферони, лімфокіни та інші імунологічні та протиракові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.41 
ПРОТИТАНКОВИЙ 
Протитанкові ракетні комплекси та ракети 78.25.07.11 
ПРОТИФІЛЬТРАЦІЙНИЙ 
Протифільтраційні гідротехнічні заходи 70.17.54 
ПРОТИЧОВНОВИЙ 
Тральне та протичовнове озброєння 78.25.25.21 
ПРОТОЗООЗ 
Протозоози 76.35.47.09 
ПРОТОКОЛ 
Зовнішньоторговельні договори, угоди і протоколи 72.15.43 
ПРОТОПЛАСТ 
Культивування і злиття протопластів 62.33.29.13 
ПРОТОЧНИЙ 
Проточні та застійні водоймища 70.21.09.05 
ПРОТРУЮВАЧ 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
ПРОТЯГАННЯ 
Протягання і прошивання 55.31.29.35 
ПРОТЯЖНИЙ 
Протяжні верстати. Стругальні та довбальні верстати 55.29.33.41 
ПРОФЕСІЙНИЙ 
Алергія професійна 76.29.38.13 
Виховання в професійній школі 14.31.05 
Виховання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.05 
Виховання у вищій професійній школі 14.35.05 
Вища професійна освіта. Педагогіка вищої професійної школи 14.35 
Гігієна праці і професійна патологія 76.33.37 
Загальна та професійна фармація 34.45.15 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Історія середньої професійної освіти, педагогіки середньої професійної освіти 14.09.33 
Класифікація кадрів і професійний поділ праці 81.79.05 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Освіта і навчання в професійній школі 14.31.07 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Освіта і навчання у вищій професійній школі 14.35.07 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
Професійна етика 02.51.25.13 
Професійна захворюваність 86.25.05 
Професійний добір 86.25.13 
Професійний склад населення 05.61.31 
Професійний спорт 77.03.47 
Професійні хвороби та їхня профілактика 86.25 
Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 86.29.07 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників іслужбовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
Середня професійна освіта. Педагогіка середньої професійної освіти 14.33 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Соціально-демографічні та професійні спільноти 04.41.61 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
Студентські організації у вищій професійній школі 14.35.17 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Типи вищих професійних навчальних закладів 14.35.21 
Типи середніх професійних навчальних закладів 14.33.21 
Трудотерапія. Професійна реабілітація 76.35.35.13 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
ПРОФЕСІЙНО-ПРИКЛАДНИЙ 
Професійно-прикладне фізичне підготування 77.03.17 
ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Організація виробничого навчання в закладах професійно-технічної освіти 14.31.23 
Організація професійно-технічного навчання 81.79.11.05 
Позакласна робота в професійно-технічній школі 14.31.19 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 81.79.11.17 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Типи професійно-технічних навчальних закладів 14.31.21 
Учнівські організації в професійно-технічній школі 14.31.17 
ПРОФЕСІЯ 
Журналістські професії 19.01.79.03 
Соціологія праці, професій і занять 04.51.31 
ПРОФІЛАКТИКА 
Професійні хвороби та їхня профілактика 86.25 
Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 86.29.07 
ПРОФІЛАКТИЧНИЙ 
Профілактична медицина 76.29.15.13 
ПРОФІЛЬ 
Виправлення листів і профілів 55.16.22.15 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Гнуття листів і профілів 55.16.22.13 
Оснащення для пресування профілів 55.16.24.35 
Пресування профілів 55.16.24 
Технологія пресування профілів 55.16.24.13 
ПРОФІЛЮВАННЯ 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
ПРОФСПІЛКА 
Політичні партії і профспілки 23.04.17 
Профспілки 11.15.63 
ПРОФСПІЛКОВИЙ 
Профспілковий рух. Боротьба за права працівників 06.77.92 
ПРОХІДНИЦЬКИЙ 
Автомобілі високої прохідності 55.43.33 
Машини і устаткування для прохідницьких робіт 55.33.29 
Різальний інструмент очисних і прохідницьких комбайнів 55.33.35.29 
Шарошковий інструмент очисних і прохідницьких робіт 55.33.35.31 
ПРОХІДНІСТЬ 
Керованість і прохідність автомобілів 55.43.03.21 
ПРОХОДЖЕННЯ 
Астрометричні аспекти затемнень, проходжень по диску 41.03.17 
Проходження ядерних частинок і гамма-квантів через речовину 29.15.35 
ПРОХОДКА 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
ПРОЦЕДУРА 
Методи та шляхи удосконалення процедур акредитації 84.07.07 
Процедура врегулювання спорів 72.27.33 
Процедура проведення екологічної експертизи 87.03.17.05 
Процесуальні акти і дії. Судові процедури 10.31.41 
Стандартизація процедур з акредитації 84.07.37 
ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 
Заходи процесуального примусу 10.79.37 
Процесуальні акти і дії 10.79.41 
Процесуальні акти і дії. Судові процедури 10.31.41 
Процесуальні терміни і судові витрати 10.31.45; 10.79.45 
Суб'єкти цивільних процесуальних відносин 10.31.21 
ПРОШИВАННЯ 
Протягання і прошивання 55.31.29.35 
ПРОЯВА 
Геофізичні прояви космічних променів 37.15.23 
Прояви життєдіяльності 38.31.19 
ПРУЖИНА 
Гнуття і виправлення листів і профілів. Навивання пружин 55.16.22 
Навивання пружин 55.16.22.17 
Пружини 55.03.41.15 
Пружини, демпфери 55.03.41 
ПРУЖНИЙ 
Коливання пружних тіл 30.19.21 
Пружні властивості металів і сплавів 53.49.07.19 
Пружні коливання і хвилі 29.37.03 
ПРУЖНІСТЬ 
Математичні моделі пружності та пластичності 27.35.31 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
Теорія пружності 30.19.15 
ПРЯДИЛЬНИЙ 
Вирощування прядильних культур та їхнє первинне оброблення 64.29.09.15 
Прядильні культури 68.35.35 
Устаткування для прядильного і крутильного виробництва 55.59.29.33 
ПРЯДІННЯ 
Прядіння. Крутіння 64.29.17 
ПРЯЖА 
Підготування пряжі для в'язання 64.31.19 
ПРЯМИЙ 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Зварювання нагрітим інструментом способом прямого нагрівання 81.35.35.05 
Прямі обчислення в задачах оптимізації 28.29.23 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
ПРЯМОТОЧНИЙ 
Прямоточні повітряно-реактивні двигуни (ППРД) 55.42.47.45 
ПРЯНІСТЬ 
Виробництво прянощів і приправ 65.55.33 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
ПСЕВДОЕВКЛІДОВИЙ 
Евклідові та псевдоевклідові геометрії 27.21.13 
ПСИХІАТРІЯ 
Лікувальна фізична культура в невропатології та психіатрії 76.29.61.11 
Психіатрія 76.29.52 
ПСИХІКА 
Біологічні і соціальні особливості психіки 15.21.25 
Особливий стан і явища психіки 15.21.61 
Психіка і свідомість 15.21.31 
Розвиток психіки 15.21.21 
ПСИХІЧНИЙ 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Психічні процеси і стан 15.21.41 
Психічний стан 15.21.41.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
ПСИХОЗ 
Маніакально-депресивний психоз 76.29.52.23 
Психози 76.29.52.17 
Сенільні психози 76.29.52.35 
ПСИХОЛІНГВІСТИЧНИЙ 
Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи 16.21.21.21 
ПСИХОЛОГ 
Кадри психологів 15.01.79 
ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
Методи психологічного дослідження. Математична психологія 15.21.69 
Психологічні аспекти космічних польотів 89.27.41 
Психологічні заходи. Психопрофілактика 76.35.35.07 
Психологічні проблеми в будівництві 67.01.53 
Соціальні та психологічні фактори підвищення якості 81.81.23 
Соціологічні та психологічні методи управління 82.17.03 
ПСИХОЛОГІЯ 
Авіаційна і космічна психологія 15.81.39 
Військова психологія 15.81.43; 78.21.15 
Дитяча і юнацька психологія 15.31.31 
Диференціальна психологія 15.21.55 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Економічна психологія 15.81.25 
Загальна психологія 15.21 
Загальні питання психології 15.01 
Зоопсихологія, етологія і порівняльна психологія 15.31.21 
Інженерна психологія 15.81.31 
Інформаційна діяльність у галузі психології 15.01.29 
Інші види прикладної психології 15.81.99 
Історична психологія 15.41.69 
Історія психології. Персоналія 15.01.09 
Історія, етнографія і психологія іграшок. Національні іграшки 80.35.01.09 
Медична психологія 15.81.61 
Методи дослідження і моделювання в галузі психології. Математичні та кібернетичні методи 15.01.77 
Методи психологічного дослідження. Математична психологія 15.21.69 
Міжнародне співробітництво в галузі психології 15.01.17 
Моделі когнітивної психології 28.23.23 
Музична психологія 18.41.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
Організація науково-дослідної роботи в галузі психології 15.01.21 
Педагогічна психологія 15.81.21 
Політична психологія 11.15.86; 15.81.23 
Політичні науки і психологія 11.01.69 
Прикладна психологія 15.81 
Психологія 17.01.15.13 
Психологія керування 15.81.35 
Психологія кіномистецтва і психологія кіноглядача 18.67.28 
Психологія класів і великих соціальних спільностей 15.41.35 
Психологія малих груп і колективів 15.41.47 
Психологія мистецтва 18.07.28 
Психологія міжособистісних стосунків 15.41.43 
Психологія особистості 15.21.51 
Психологія підприємництва 15.81.25.05 
Психологія підсвідомості 15.21.61.13 
Психологія права 10.07.37 
Психологія праці 15.81.29 
Психологія праці на радіо і психологія радіослухача 19.65.55 
Психологія праці на телебаченні та психологія телеглядача 19.61.55 
Психологія релігії 21.21.21 
Психологія розвитку. Вікова психологія 15.31 
Психологія сім'ї і побуту 15.81.65 
Психологія спілкування. Процеси комунікації 15.41.39 
Психологія спорту 15.81.45; 77.03.09 
Психологія старіння 15.31.41 
Психологія статі 15.21.59 
Психологія творчості 15.81.53 
Психологія фізичного виховання 15.81.45.03 
Психологія читання і бібліотечної роботи 15.81.49 
Психологія читача 19.51.41 
Психометрія. Психологія діяльності і поведінки. Психологія мотивації 15.21.45 
Соціальна психологія 15.41 
Соціальна психологія науки 12.31.31.05 
Соціальна психологія особистості. Особистість і суспільство. Психологія життєвої сфери 15.41.21 
Сучасний стан і перспективи розвитку психології 15.01.11 
Теорія і психологія літературної творчості 17.07.65 
Філософські питання і методологія психології 15.01.07 
Юридична психологія 15.81.57 
ПСИХОМЕТРІЯ 
Психометрія. Психологія діяльності і поведінки. Психологія мотивації 15.21.45 
ПСИХОПАТІЯ 
Психопатія 76.29.52.19 
ПСИХОПРОФІЛАКТИКА 
Психологічні заходи. Психопрофілактика 76.35.35.07 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЧНИЙ 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Зміст і психофізіологічна структура діяльності 81.95.53.07 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
ПСИХОФІЗІОЛОГІЯ 
Психофізіологія 15.21.35 
ПТАХ 
Забій і первинне перероблення худоби і птахів 65.59.15 
ПТАХІВНИЦТВО 
Птахівництво 68.39.37 
ПТАХОПЕРЕРОБНИЙ 
Машини і устаткування для м'ясної і птахопереробної промисловості 55.63.49 
Машини і устаткування для птахопереробної промисловості 55.63.49.35 
М'ясна і птахопереробна промисловість 65.59 
ПТУ 
Паротурбінні установки (ПТУ) 55.37.29.15 
ПУБЛІКАЦІЯ 
Види публікацій стосовно прав промислової власності 85.29.07.11 
ПУДРА 
Креми для шкіри. Макіяж. Пудри 61.47.35.11 
ПУДРЕНИЦЯ 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ПУЛЬМОНОЛОГІЯ 
Пульмонологія. Захворювання дихальної системи 76.29.35 
ПУНКЦІЙНИЙ 
Катетеризація вен пункційна 76.29.45.17 
ПУСК 
Монтаж, пуск і налагодження устаткування 53.01.83.05 
Пуск ДВЗ 55.42.27.39 
ПУХЛИНА 
Біохімія пухлин 31.27.31 
Доброякісні пухлини 76.29.49.05 
Злоякісні пухлини 76.29.49.07 
ПУЧОК 
Пристрої для здійснення зіткнення релятивістських пучків заряджених частинок 47.31.37 
Пучки в плазмі 29.27.23 
РАДИКАЛ 
Теорія радикалів 31.21.15.05 
РАДІАЦІЙНИЙ 
Війська радіаційного, хімічного, бактеріологічного (РХБ) захисту 78.27.07.23 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів радіаційним методом 59.45.39 
Проектування і конструювання радіаційних вимірювальних приладів 59.14.27 
Радіаційна біологія 34.49 
Радіаційна біофізика 34.49.17 
Радіаційна біохімія 34.49.09 
Радіаційна гематологія 34.49.15 
Радіаційна гігієна 76.33.39 
Радіаційна мембранологія 34.49.11 
Радіаційна мікробіологія 34.27.26 
Радіаційна хімія 31.15.29.09 
Радіаційна цитогенетика 34.49.13 
Радіаційний канцерогенез 34.49.16 
Радіаційний контроль довкілля 76.33.39.05 
Радіаційний контроль харчових продуктів 76.33.39.07 
Радіаційні методи і засоби дослідження в біології та медицині 34.49.33 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
РАДІАЦІЙНО-ХІМІЧНИЙ 
Деревина, модифікована радіаційно-хімічним способом 66.03.11.17 
РАДІАЦІЙНОСТІЙКИЙ 
Протирадіаційні та радіаційностійкі матеріали 55.49.09.35 
РАДІАЦІЯ 
Радіація в атмосфері. Температура 37.21.17 
Фізика випромінювання та радіація земного походження 37.31.20 
РАДІО 
Історія радіо 19.65.09 
Машини, обладнані радіо 81.93.05.13 
Психологія праці на радіо і психологія радіослухача 19.65.55 
Радіо 19.65 
РАДІО- 
Радіо- та акустична голографія 47.37.31 
РАДІОАКТИВНИЙ 
Викиди радіоактивних речовин 87.15.04.21 
Виробництво радіоактивних ізотопів у ядерних реакторах 58.29.19 
Виробництво радіоактивних металів і сплавів 53.37.37 
Забруднення довкілля. Радіоактивні та інші небезпечні відходи 58.01.94.91 
Забруднювальні радіоактивні речовини 87.15.09.23 
Захоронення радіоактивних відходів 58.91.37 
Прилади для вимірювання активності радіоактивних джерел (нуклідів) 59.43.29 
Радіоактивне зараження 87.15.05.11 
Радіоактивний розпад 29.15.15 
Радіоактивні відходи 87.53.13.89 
Розроблення родовищ руд радіоактивних металів 52.31.61 
Устаткування для роботи з радіоактивними речовинами 58.91.35 
РАДІОАКТИВНІСТЬ 
Радіоактивність землі, моря та атмосфери 37.31.20.05 
РАДІОАПАРАТУРА 
Настроювання, калібрування і регулювання радіоапаратури 47.61.35 
РАДІОАСТРОНОМІЯ 
Прилади і методи радіоастрономії 41.51.29 
Радіоастрономія 29.35.29 
РАДІОБІОЛОГІЧНИЙ 
Модифікація радіобіологічних ефектів 34.49.07 
РАДІОБІОЛОГІЯ 
Методи і апаратура в радіобіології 34.49.05 
Молекулярна і клітинна радіобіологія 34.49.19 
Прикладна радіобіологія 34.49.47 
Радіобіологія людини 34.49.21.11 
Радіобіологія мікроорганізмів 34.49.21.05 
Радіобіологія організму 34.49.21 
Радіобіологія рослин 34.49.21.07 
Теоретична радіобіологія 34.49.03 
РАДІОВИМІРЮВАННЯ 
Електродинаміка надвисоких частот. Радіовимірювання на надвисоких частотах 29.35.23 
РАДІОДЕТАЛЬ 
Проектування і конструювання радіодеталей і компонентів 47.14.03 
Теоретичні основи радіодеталей і компонентів 47.03.01 
Технологія і устаткування для виробництва радіодеталей та компонентів 47.13.13 
РАДІОЕКОЛОГІЯ 
Радіоекологія 34.49.23 
РАДІОЕЛЕКТРОНІКА 
Композиційні матеріали для радіоелектроніки 47.09.53 
Магнітні матеріали для радіоелектроніки 47.09.35 
Метали, металеві сплави для радіоелектроніки 47.09.37 
Полімери і полімерні матеріали для радіоелектроніки 47.09.51 
РАДІОЕЛЕКТРОННИЙ 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Вузли, деталі та елементи радіоелектронної апаратури 47.59 
Засоби радіоелектронної оборони 78.25.41 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
Інші електронні елементи радіоелектронної апаратури 47.59.34 
Інші радіоелектронні схеми 47.41.99 
Інші технологічні процеси і устаткування у виробництві радіоелектронної апаратури 47.13.19 
Корозія і захист від корозії електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.01.97 
Надійність радіоелектронної апаратури та її елементів 47.13.23 
Побутова радіоелектронна апаратура 47.01.51 
Проектування і конструювання електронних приладів та радіоелектронної апаратури 47.14 
Проектування і конструювання радіоелектронної апаратури 47.14.17 
Радіоелектронне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.37 
Радіоелектронні вимірювання 90.27.35 
Радіоелектронні схеми 47.41 
Ремонт і експлуатаційне обслуговування радіоелектронної апаратури 47.13.85 
Ремонт радіоелектронної апаратури 75.33.39 
Розрахунки хвильових полів у радіоелектронній апаратурі 47.45.03 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Технологічні процеси радіоелектронних систем 59.13.01.35 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Частини та підрозділи радіоелектронної оборони 78.27.07.29 
РАДІОЗВ'ЯЗОК 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Космічний радіозв'язок 49.43.31 
Радіозв'язок і радіомовлення 49.43 
Системи радіозв'язку 49.43.29 
РАДІОІЗОТОПНА 
Радіоізотопна енергетика 58.31.31 
РАДІОІЗОТОПНИЙ 
Радіоізотопні прилади і установки 58.31.33 
РАДІОІМУНОАНАЛІЗ 
Радіоімуноаналіз 62.41.29 
РАДІОКЕРУВАННЯ 
Системи і пристрої радіокерування 47.49.33 
РАДІОЛОГІЯ 
Ветеринарна радіологія 68.41.51 
Радіологія в лісовому господарстві 68.47.94.05 
Рентгенологія і медична радіологія 76.29.62 
РАДІОЛОКАЦІЙНИЙ 
Засоби автоматизованого оброблення радіолокаційної інформації 78.25.17.21 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
Радіолокаційні системи, станції 47.49.29 
РАДІОМЕТРИЧНИЙ 
Радіометричне збагачування 52.45.23.07 
РАДІОМЕТРІЯ 
Радіометрія в біології та медицині 34.49.31 
РАДІОМИСТЕЦТВО 
Радіомистецтво 19.65.47 
РАДІОМОВЛЕННЯ 
Внутрішнє радіомовлення 19.65.33 
Економіка радіомовлення 19.65.75 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Зовнішньополітичне радіомовлення 19.65.35 
Організація радіомовлення 19.65.31 
Радіозв'язок і радіомовлення 49.43 
Радіомовлення в окремих країнах 19.65.91 
Системи радіомовлення 49.43.37 
Соціологічні проблеми радіомовлення 19.65.51 
РАДІОМОВНИЙ 
Радіомовні студії 49.43.39 
РАДІОПЕРЕДАВАЛЬНИЙ 
Радіопередавальні пристрої 47.47.29 
Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої 47.47 
РАДІОПЕРЕДАЧА 
Робота редакцій радіопередач і програмовиробничих компаній 19.65.31.03 
Типологія радіопередач 19.65.45 
РАДІОПРИЙМАЛЬНИЙ 
Радіопередавальні та радіоприймальні пристрої 47.47 
Радіоприймальні пристрої 47.47.31 
РАДІОПРИЙМАЧ 
Телевізори, радіоприймачі 19.71.03 
РАДІОПРОТЕКТОРНИЙ 
Використання нетрадиційної сировини та сировини з радіопротекторними властивостями 65.53.43 
Кондитерські вироби з радіопротекторними властивостями 65.35.34 
РАДІОСИГНАЛ 
Прилади для вимірювання параметрів радіосигналів 47.61.29 
Теорія радіосигналів 47.05.03 
РАДІОСЛУХАЧ 
Психологія праці на радіо і психологія радіослухача 19.65.55 
РАДІОСПОРТ 
Радіоспорт 77.29.42 
РАДІОСТАНЦІЯ 
Зв'язкові радіостанції 49.43.33 
РАДІОСТУДІЯ 
Радіостудії, технічні радіоцентри, їхні служби та устаткування 19.65.31.05 
РАДІОТЕЛЕФОН 
Телефони, радіотелефони, відеотелефони, телефакси 19.71.05 
РАДІОТЕРАПІЯ 
Радіотерапія і рентгенотерапія 76.29.15.11 
РАДІОТЕХНІКА 
Електроніка. Радіотехніка 47 
Загальні питання електроніки і радіотехніки 47.01 
Історія електроніки і радіотехніки. Персоналія 47.01.09 
Матеріали для електроніки і радіотехніки 47.09 
Теоретична радіотехніка 47.05 
РАДІОТЕХНІЧНИЙ 
Прилади для вимірювання параметрів радіотехнічних кіл 47.61.31 
Прилади для вимірювання радіотехнічних параметрів матеріалів 47.61.33 
Прилади для радіотехнічного вимірювання 47.61 
Радіотехнічні війська 78.27.11.07 
Радіотехнічні засоби 78.25.25.25 
Радіотехнічні навігаційні системи і пристрої 47.49.31 
Радіотехнічні системи зондування, локації та навігації 47.49 
Теоретико-інформаційні аспекти радіотехнічних систем 47.05.11 
Теорія радіотехнічних ланцюгів 47.05.05 
Технологія і устаткування для електронного та радіотехнічного виробництва 47.13 
РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
Одержання і використання радіофармацевтичних препаратів 34.49.37 
РАДІОФІЗИКА 
Квантова радіофізика 29.35.15 
Радіофізика. Фізичні основи електроніки 29.35 
Статистична радіофізика 29.35.17 
РАДІОХВИЛЯ 
Поширення поверхневих радіохвиль 47.43.25 
Поширення радіохвиль 47.43 
Поширення радіохвиль в атмосферних хвилеводах 47.43.19 
Поширення радіохвиль в іоносфері 47.43.15 
Поширення радіохвиль у земній корі, океані та атмосфері інших планет 47.43.21 
Поширення радіохвиль у космічному просторі 47.43.23 
Поширення радіохвиль у тропосфері 47.43.17 
РАДІОХІМІЯ 
Радіохімія 31.15.23 
РАДІОЦЕНТР 
Радіостудії, технічні радіоцентри, їхні служби та устаткування 19.65.31.05 
Радіоцентри 49.43.35 
РАДІОЧАСТОТНИЙ 
Радіочастотні кабелі 45.47.37 
РАДЯНСЬКИЙ 
Архіви радянського і пострадянського періодів 13.71.09.23 
Літературознавство радянської доби 17.01.27.17 
Радянська естрада 18.55.09.13 
РАЙОН 
Гідрогеологія гірничодобувних районів 52.13.31.13 
Мінеральні ресурси країн і районів 38.57.31 
Планування і забудова районів і великих територій 67.25.17 
Районне планування. Містобудування 67.25 
Теоретичні і наукові основи районного планування і містобудування 67.25.03 
РАЙОНУВАННЯ 
Географія і природне районування тваринництва 68.39.07 
Класифікація кліматів і кліматичне районування 37.23.15 
Сейсмічне районування, карти 37.31.19.17 
РАКЕТА 
Аеродинаміка космічних апаратів і ракет 55.49.03 
Аеродинамічні випробування ракет і космічних апаратів 55.49.03.37 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Будівлі для зберігання, відбирання та обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.31 
Випробування космічних апаратів і ракет 55.49.81 
Динаміка польоту космічних апаратів і ракет 55.49.05 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Запуск ракет і космічних апаратів 55.49.05.29 
Зенітні керовані ракети 78.25.17.23 
Конструкція космічних апаратів і ракет 55.49.29 
Науково-дослідне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.39 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Оперативно-тактичні та тактичні комплекси і ракети 78.25.07.05 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Паливо для ракет і реактивних снарядів 78.25.07.13 
Підготуання до запуску ракет і космічних апаратів 55.49.49.41 
Післяпольотне обслуговування ракет і космічних апаратів 55.49.49.43 
Планування і здійснення запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.29 
Протитанкові ракетні комплекси та ракети 78.25.07.11 
Радіоелектронне устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.37 
Системи керування ракет і космічних апаратів 55.49.51.31 
Системи наведення ракет і реактивних снарядів 78.25.07.15 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Траєкторія польоту ракет 55.49.05.31 
РАКЕТНИЙ 
Випробування ракетних двигунів і РУ 55.42.49.43 
Гібридні ракетні двигуни 55.42.49.35 
Експлуатаційна технологічність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.47 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Загальні питання щодо ракетного двигунобудування 55.42.49.01 
Зенітні гарматні ракетні комплекси 78.25.17.11 
Зенітні ракетні системи і комплекси 78.25.17.05 
Надійність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.45 
Озброєння і техніка для ракетних військ 78.25.16 
Переносні зенітні ракетні комплекси 78.25.17.13 
Протитанкові ракетні комплекси та ракети 78.25.07.11 
Ракетні війська (сили) стратегічного призначення 78.27.05 
Ракетні війська і артилерія 78.27.07.13 
Ракетні двигуни 55.42.49 
Ракетні двигуни на твердому паливі 55.42.49.33 
Ракетні полігони. Льотно-дослідні центри 55.49.49.29 
Ракетні системи залпового вогню та ракетні боєприпаси 78.25.07.07 
Рідинні ракетні двигуни і РУ 55.42.49.31 
Розроблення ракетних двигунів і рушійних установок (РУ) 55.42.49.29 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
РАКЕТНО-АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ 
Ракетно-артилерійське озброєння 78.25.25.17 
Ракетно-артилерійське озброєння сухопутних військ 78.25.07 
РАКЕТНО-КОСМІЧНИЙ 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Експлуатація ракетно-космічної техніки 55.49.31.31 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Загальні питання конструювання ракетно-космічних систем 55.49.29.01 
Інформаційна діяльність у ракетно-космічній техніці 55.49.01.29 
Історія розвитку ракетно-космічної техніки. Персоналія 55.49.01.09 
Кадри в ракетно-космічній техніці 55.49.01.79 
Конструкція ракетно-космічних систем 55.49.29.29 
Математичні методи, які використовуються у розробленні ракетно-космічних систем 55.49.07.33 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Правові питання в ракетно-космічній техніці 55.49.01.80 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Проектування ракетно-космічних систем 55.49.07 
Ракетно-космічні війська (сили) 78.27.03 
Спеціальні матеріали для ракетно-космічних систем 55.49.09 
Стандартизація в ракетно-космічній техніці 55.49.01.37 
Технологія виготовлення ракетно-космічних систем 55.49.13 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
РАКЕТОБУДУВАННЯ 
Космічна техніка і ракетобудування 55.49 
РАКЕТОДВИГУНОБУДУВАННЯ 
Спеціальні матеріали ракетодвигунобудування 55.42.49.09 
Технологія ракетодвигунобудування 55.42.49.13 
РАКЕТОНОСІЙ 
Непілотовані космічні апарати. Ракетоносії 89.17.31 
РАКОПОДІБНИЙ 
Промисел ракоподібних 69.09.23 
РАМА 
Виробництво багета і дерев'яних рам 66.43.41 
Копіювальні рами 60.31.21.05 
Копіювальні рами та машини 60.31.21 
Кузов, рами, візки локомотивів і вагонів 55.41.05.29 
Кузови і рами автомобілів 55.43.41.41 
Лісопильні рами 66.29.35.05 
Наукове співробітництво в рамках міжнародних об'єднань 12.81.57 
РАМКА 
Пристрої для прикріплення етикеток. Рухомі рамки 81.90.13.15 
РАНА 
Рани і травми 76.29.41.05 
РАСОВИЙ 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
РАФІНУВАННЯ 
Електролітичне рафінування металів і сплавів 53.03.15.19 
Рафінування 53.37.13.19 
Рафінування хрому. Виробництво високочистого хрому 61.31.45.05 
РАХІТ 
Рахіт 76.29.47.35 
РАХУНОК 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
РАЦІОНАЛІЗАТОР 
Стимулювання діяльності винахідників і раціоналізаторів 85.31.41 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСТВО 
Винахідництво і раціоналізаторство 85.31 
Загальні питання патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Кадри патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.79 
Керування і управління винахідництвом і раціоналізаторством 10.35.31 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 31.01.25; 37.01.25; 44.01.25; 45.01.25; 47.01.25; 49.01.25; 50.01.25; 52.01.25; 53.01.25; 55.01.25; 58.01.25; 59.01.25; 61.01.25; 62.01.25; 64.01.25; 65.01.25; 66.01.25; 67.01.25; 68.01.25; 70.01.25; 71.01.25; 73.01.25; 76.01.25; 86.01.25; 89.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство 20.01.25; 69.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство в стандартизації 84.01.25 
Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство 43.01.25 
Патентно-ліцензійна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 78.01.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКИЙ 
Винахідницьке і раціоналізаторське право. Патентне право. Ліцензійне право 10.35 
Винахідницьке, раціоналізаторське, патентне і ліцензійне право окремих країн 10.35.91 
Відповідальність у винахідницькому, раціоналізаторському, патентному і ліцензійному праві 10.35.65 
Майнові і немайнові права авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій та їхня охорона 10.35.35 
Об'єкти раціоналізаторських пропозицій 85.31.33.11 
Право на раціоналізаторську пропозицію 10.35.51; 10.89.37 
Раціоналізаторські пропозиції 85.31.33 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
РАЦІОНАЛЬНИЙ 
Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів 81.88.10 
Охорона прав авторів відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій 85.31.42 
Раціональне використання і відтворення природних ресурсів 87.35 
РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ 
Реабілітаційна педагогіка 14.43.49 
РЕАБІЛІТАЦІЯ 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
Реабілітація 76.35.35 
Трудотерапія. Професійна реабілітація 76.35.35.13 
Фізична реабілітація 77.03.53 
РЕАГЕНТ 
Реагенти для аналізу 62.41.09 
Реагенти для підвищення якості і зміцнення фарбуваня 61.39.09 
РЕАГУВАННЯ 
Сили швидкого реагування 78.27.15.05 
РЕАКТИВ 
Асортимент хімічних реактивів 61.69.71 
Біохімічні реактиви 61.69.33 
Інші хімічні реактиви 61.69.99 
Лабораторний посуд і реактиви 76.35.33.05 
Неорганічні реактиви 61.69.29 
Органічні реактиви 61.69.31 
Реактиви і поводження з ними 31.05.15.09 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
РЕАКТИВНИЙ 
Паливо для ракет і реактивних снарядів 78.25.07.13 
Системи наведення ракет і реактивних снарядів 78.25.07.15 
РЕАКТОР 
Виробництво радіоактивних ізотопів у ядерних реакторах 58.29.19 
Дослідження, експериментальне устаткування для термоядерних реакторів 58.34.33 
Експериментальні дослідження ядерних реакторів 58.33.37 
Експлуатація ядерних реакторів 58.33.41 
Електричні реактори 45.33.31 
Електростанції з термоядерними реакторами 58.34.31.07 
Зняття з експлуатації реакторів 58.33.43 
Конструкційні матеріали термоядерних реакторів 58.34.09 
Конструкційні матеріали ядерних реакторів 58.33.09 
Нейтронна фізика термоядерних реакторів 58.34.03 
Основні вузли ядерних реакторів і реакторних установок 58.33.28 
Паливний цикл термоядерних реакторів 58.34.15 
Реактор 87.01.81.19 
Розрахунки ядерних реакторів 58.33.05 
Системи перетворення енергії в термоядерних реакторах 58.34.17 
Спеціальне і допоміжне устаткування ядерних реакторів 58.33.39 
Схеми і конструкції термоядерних реакторів 58.34.31 
Термоядерні реактори 58.34 
Технологічні процеси і устатковування термоядерних реакторів 58.34.13 
Технологія і виробництво ядерних реакторів 58.33.13 
Типи термоядерних реакторів 58.34.29 
Трансформатори та електричні реактори 45.33 
Фізика ядерних реакторів 29.15.53 
Ядерні реактори 58.33 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
Ядерні реактори за призначенням 58.33.15 
РЕАКТОРНИЙ 
Основні вузли ядерних реакторів і реакторних установок 58.33.28 
РЕАКЦІЙНИЙ 
Реакційна здатність 31.21.17 
Реакційні апарати 55.39.31.37 
РЕАКЦІЯ 
Застосування молекулярно-кінетичної теорії до бімолекулярних реакцій 31.15.05 
Кінетика хімічних реакцій 31.15.27.05 
Механізми органічних реакцій 31.21.18 
Перлітна реакція 53.49.05.37 
Реакція виділення, старіння 53.49.05.35 
Цитоекологія. Реакція клітини на зовнішні впливи 34.19.23 
Ядерні реакції 29.15.19 
РЕАЛІЗАЦІЯ 
Апаратна реалізація інтелектуальних систем 28.23.33 
Методика реалізації задач на АОМ 50.31.33 
Програмна реалізація інтелектуальних систем 28.23.29 
Реалізація товарів 81.89.13.13 
РЕАЛІЗМ 
Образотворче мистецтво епохи реалізму 18.31.09.25 
Реалізм XIX ст. 18.09.21 
РЕАЛЬНІСТЬ 
Віртуальна реальність у підготуванні архітекторів 67.01.79.07 
Комп'ютерна графіка, віртуальна реальність та їхнє використання на телебаченні 19.61.35 
РЕАНІМАТОЛОГІЯ 
Реаніматологія та інтенсивна терапія 76.29.45 
РЕАНІМАЦІЯ 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Реанімація та інфузійна терапія новонароджених 76.29.45.23 
РЕВМАТИЧНИЙ 
Артрит ревматичний 76.29.32.19 
РЕВМАТОЛОГІЯ 
Ревматологія 76.29.31 
РЕВМОКАРДИТ 
Ревмокардит 76.29.30.19 
РЕВОЛЮЦІЯ 
Запобігання негативним наслідкам науково-технічної революції 26.11.07 
Науково-технічна революція. Науково-технічний прогрес 26.21 
Сучасна науково-технічна революція 12.21.27 
Теорії науково-технічної революції 06.54.07 
РЕГБІ 
Регбі 77.29.43 
РЕГЕНЕРАТОР 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
РЕГЕНЕРАЦІЯ 
Очищення, депарафінізація і регенерація нафтопродуктів 61.51.19 
Регенерація органів і тканин 34.03.37 
Регенерація сумішей 55.15.19.23 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Утилізація і регенерація відходів гумового виробництва 61.63.91 
Утилізація і регенерація відходів пластмас 61.61.91 
РЕГІОН 
Воєнно-політичний стан в окремих країнах і регіонах світу 78.17.05 
Загальні питання комплексного вивчення окремих країн і регіонів 23.01 
Комплексне вивчення окремих країн і регіонів 23 
Охорона ґрунтів в окремих регіонах і країнах 87.21.91 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Статистика окремих регіонів світу 83.37.91 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
РЕГІОНАЛЬНИЙ 
Галузеві та регіональні системи і служби із стандартизації 84.13.19 
Історична і регіональна соціологія 04.71 
Комплексні і регіональні проблеми охорони вод 87.19.91 
Комплексні та регіональні проблеми охорони ландшафту 87.29.91 
Комплексні та регіональні проблеми охорони надр 87.23.91 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Місцеве і регіональне управління 82.13.37 
Регіональна геологія 38.21 
Регіональна геологія Австралазії, Австралії, Океанії 38.21.27 
Регіональна геологія Америки 38.21.25 
Регіональна геологія Антарктиди 38.21.29 
Регіональна геологія Африки 38.21.23 
Регіональна геологія України 38.21.17 
Регіональна геологія закордонної Азії 38.21.21 
Регіональна геологія закордонної Європи 38.21.19 
Регіональна гідрогеологія 38.61.91 
Регіональна демографія 05.07.07.15 
Регіональна економіка 06.61.33 
Регіональна літологія 52.13.41.17 
Регіональна мінералогія 38.35.91 
Регіональна неотектоніка 38.45.91 
Регіональна океанологія 37.25.33 
Регіональна петрографія 38.37.91 
Регіональна соціологія 04.71.31 
Регіональна стандартизація 87.01.37.07 
Регіональна статистика 87.01.73.15 
Регіональна структура зовнішньої торгівлі 72.19.91 
Регіональна тектоніка 52.13.47.13 
Регіональна топоніміка 39.29.15 
Регіональні автоматизовані системи керування 50.49.33 
Регіональні аспекти забруднення атмосферного повітря і контролювання забрудненості 87.17.91 
Регіональні аспекти забруднення довкілля 87.15.91 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Регіональні аспекти комплексного використання природних ресурсів 87.35.91 
Регіональні гідрологічні характеристики 37.27.33 
Регіональні міжнародні змагання (першість континентів, міжнародні змагання) і 
Регіональні міжнародні організації з питань охорони промислової власності (Міжнародні та регіональні організації з охорони інтелектуальної власності) 85.01.17.15 
Регіональні проблеми 11.25.40 
Регіональні, локальні органи інформації 20.15.11 
Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 06.61 
РЕГЛАМЕНТ 
Технічні регламенти 64.01.37.13 
РЕГУЛЮВАЛЬНИЙ 
Регулювальні і запасні місткості 70.19.21 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
РЕГУЛЮВАННЯ 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Виробничий контроль. Настроювання і регулювання радіоелектронної апаратури 47.13.81 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Державне регулювання водокористуванням 10.59.51 
Державне регулювання лісокористування 10.57.51 
Економічна політика. Державне регулювання економіки 06.56.31 
Методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30 
Настроювання, калібрування і регулювання радіоапаратури 47.61.35 
Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.43.05 
Органи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.07 
Основи митного регулювання 06.35.23.19 
Правове регулювання виробничої діяльності селян-орендарів 10.51.61 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
Правове регулювання державних доходів 10.21.41 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
Правове регулювання зовнішньої торгівлі 72.01.80 
Правове регулювання окремих галузей економіки 10.23.51 
Правове регулювання ощадної справи 10.21.45 
Правове регулювання управління 82.13.21 
Правове регулювання управління господарством 10.23.31 
Правове регулювання цін і тарифів 10.23.41 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Пристрої керування і регулювання 50.09.47 
Програми державного регулювання економіки 82.15.19 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Регулювання викидів забруднювальних речовин 87.01.81.45 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Регулювання водно-сольового режиму ґрунтів 70.03.15 
Регулювання водоприймачів осушувальних систем 70.23.37 
Регулювання збільшення кількості населення 26.11.13 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
Регулювання постачання водою парових котлів 55.36.81.31 
Регулювання ринку і виробництва 10.23.31.11 
Регулювання скидів 87.01.81.47 
Регулювання стоку (сезонне, багаторічне) 70.94.21 
Регулювання температури перегріву пари 55.36.81.33 
Система регулювання вітродвигунів. Керування 55.37.33.35 
Системи автоматичного керування, регулювання і контролю 50.43 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
Системи автоматичного регулювання гідротурбін та їхні елементи 55.37.31.33 
Системи керування і регулювання 55.42.27.43 
Приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.05 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Теорія економічних систем і моделей. Теорія економічного регулювання 06.35.21.03 
Теорія керування і регулювання руху 30.15.23 
Технічне регулювання в галузі охорони праці 86.19.19 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
РЕГУЛЯТОР 
Гербіциди, дефоліанти, регулятори росту рослин 61.49.37 
Регулятори 66.45.51.19 
Регулятори парових котлів 55.36.81.37 
Регулятори росту рослин 34.31.31 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
РЕГУЛЯЦІЯ 
Регуляція і патологія ліпідного обміну 31.23.33.09 
Регуляція імунної відповіді 34.43.35 
Фізіологія ендокринної системи. Гормональна регуляція 34.39.39 
РЕДАГУВАННЯ 
Складання, редагування і оформлення карт 36.33.23 
РЕДАКЦІЙНО-ВИДАВНИЧИЙ 
Редакційно-видавничий процес 19.51.61.03 
РЕДАКЦІЯ 
Робота редакцій радіопередач і програмовиробничих компаній 19.65.31.03 
Робота редакцій та видавництв газет і журналів 19.51.31.03 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
РЕДУКТОР 
Редуктори 55.03.45.29 
РЕДУКЦІЙНИЙ 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
РЕДУКЦІЯ 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
РЕЕКСПОРТ 
Транзит. Реекспорт імпортованих товарів 72.15.60 
РЕЄСТРАТОР 
Електронні клавішні калькулятори і реєстратори 50.29.31 
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ 
Реєстраційні прилади 59.71.33 
РЕЄСТРАЦІЯ 
Ідентифікація. Реєстрація. Дактилоскопія. Трасологія 10.85.31.03 
Методи і апаратура для реєстрації, оброблення та зберігання біологічних даних 34.05.25 
РЕЄСТРУВАЛЬНИЙ 
Реєструвальні середовища для голографії 47.37.33 
РЕЖИМ 
Водний режим рослин 34.31.23 
Динаміка водного режиму на територіях, що пілягають меліорації 70.03.21 
Динаміка і режим підземних вод 38.61.15 
Митні режими 72.15.41.17 
Несталі режими роботи ДВЗ 55.42.03.38 
Норми і режими осушення 70.23.05 
Оптимальні режими праці та відпочинку 86.25.07 
Організація робіт і режими роботи ОЦ 50.37.15 
Політичний режим 10.15.51; 11.15.29 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Правовий режим земель державного фонду 10.55.57 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 10.55.51 
Правовий режим земель спеціального призначення 10.55.49 
Правовий режим міських земель 10.55.45 
Правовий режим оборотного капіталу 10.23.31.13 
Правові режими 72.15.59 
Регулювання водно-сольового режиму ґрунтів 70.03.15 
Режими зволоження на осушуваних землях 70.23.35 
Режими і дисципліна взаємодії елементів ОМ 50.39.17 
Режими роботи ЕОМ і ОК 50.33.05 
Розрахунки і прогнози водного режиму 37.27.21 
Тепловий режим рослин 34.31.25 
Термічний і льодовий режим вод суші 37.27.23 
РЕЖИСУРА 
Режисура театру 18.45.07.05 
РЕЗЕРВ 
Державні резерви і мобілізаційні запаси 78.75.41 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Людські резерви у воєнній економіці 78.75.29 
Стратегічні резерви (війська підсилення) 78.27.15.11 
РЕЗЕРВУАРНИЙ 
Нафтосховища і резервуарні парки. Газосховища 73.39.39 
РЕЗИСТ 
Резисти 47.09.59 
РЕЗИСТИВНИЙ 
Резистивні елементи 47.59.33 
РЕЗОНАНС 
Магнітний і квадрупольний резонанс мінералів 38.41.17 
РЕЗОНАНСНИЙ 
Резонансні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.37 
РЕЗОНАТОР 
Надпровідні резонатори 47.39.31 
Об'ємні резонатори 47.45.33 
РЕЗУЛЬТАТ 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Науково-технічні результати запусків ракет і космічних апаратів 55.49.31.33 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Оброблення результатів геодезичного вимірювання 36.16.43 
Оброблення результатів дослідження 83.03.01.11 
РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ 
Якість і результативність наукової діяльності 12.41.51 
РЕЙД 
Устаткування для лісових складів і рейдів 55.53.41.39 
РЕЙКОВИЙ 
Підземний рейковий транспорт 73.49.41.05 
РЕЙСФЕДЕР 
Рейсфедери креслярські 59.73.33.55 
РЕЙСШИНА 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
РЕЙТИНГОВИЙ 
Технологія і показники рейтингових досліджень 04.81.11 
РЕКЛАМА 
Зовнішньоторговельна реклама 72.75.55 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в медицині і охороні здоров'я 76.01.14 
Комерційні питання, кон'юнктура, реклама в прокатному виробництві 53.43.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама 20.01.15; 45.01.14; 47.01.14; 49.01.14; 50.01.14; 52.01.14; 53.01.14; 58.01.14; 59.01.14; 61.01.14; 62.01.14; 64.01.14; 65.01.14; 66.01.14; 67.01.14; 68.01.14; 69.01.14; 70.01.14; 71.01.14; 73.01.14; 77.01.14; 89.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в галузі порошкової металургії 53.39.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама в енергетиці 44.01.14 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама із стандартизації 84.01.14 
РЕКОМБІНАТНИЙ 
Білки рекомбінатні - загальні методи експресії 62.37.43.05 
Математичні моделі процесів, пов'язаних з одержанням рекомбінатних білків 62.37.99.21 
Рекомбінатні плазміди: конструювання, стабільність, реплікація 62.37.99.17 
РЕКОНСТРУКЦІЯ 
Інші питання планування, будівництва і реконструкції металургійних підприємств 53.01.82.15 
Палеотектонічні реконструкції 52.13.47.05 
Проектування і реконструкція локомотивобудівних і вагонобудівних підприємств 55.41.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.82 
Проектування і реконструкція підприємств гірничого машинобудування 55.33.01.83 
Проектування і реконструкція підприємств нафтової та газової промисловості 52.47.82 
Проектування і реконструкція підприємств прокатного виробництва 53.43.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів військового призначення 78.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів водогосподарського комплексу 70.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів стосовно розглянутої території 23.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств 44.01.82; 45.01.82; 47.01.82; 50.01.82; 53.01.82; 55.01.82; 58.01.82; 59.01.82; 61.01.82; 62.01.82; 64.01.82; 65.01.82; 66.01.82; 69.01.82; 71.01.82; 73.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств гірничої промисловості 52.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств і споруд 49.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств кольорової металургії 53.37.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств метрології 90.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств порошкової металургії 53.39.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція сільськогосподарських приміщень 68.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Проектування, будівництво, і реконструкція медичних установ 76.01.82 
Реконструкція будівель 87.03.15.33 
Реконструкція і відновлювання міст і населених пунктів 67.25.23 
Реконструкція і модернізація машин і промислового устаткування 81.83.21 
Реконструкція машинобудівних заводів і цехів 55.01.82.37 
Реконструкція металургійних заводів і цехів 53.01.82.11 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
РЕКРЕАЦІЙНИЙ 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Рекреаційна економіка 06.71.65 
Статистика рекреаційної діяльності 83.33.45 
РЕКРЕАЦІЯ 
Ландшафт і рекреація 87.29.35 
Рекреація 77.03.51 
РЕКРИСТАЛІЗАЦІЯ 
Рекристалізація 53.49.05.23 
РЕКТИФІКАТОР 
Ректифікатори. Газовідокремлювачі. Водовідокремлювачі 81.31.11.23 
РЕКУЛЬТИВАЦІЯ 
Освоєння земель, призначених для меліорації. Рекультивація 68.31.26 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Рекультивація ландшафтів, порушених антропогенним впливом 87.29.31 
РЕКУПЕРАТОР 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
РЕЛАКСАЦІЙНИЙ 
Релаксаційні процеси в полімерах 31.25.17.05 
РЕЛАКСАЦІЯ 
Релаксація напруг 53.49.09.33 
РЕЛЕЙНИЙ 
Автоматизація і релейний захист в електроенергетичних системах 44.29.31 
РЕЛІГІЄЗНАВСТВО 
Загальні питання наукового атеїзму і релігієзнавства 21.01 
Історія вивчення наукового атеїзму і релігієзнавства. Персоналія 21.01.09 
РЕЛІГІЙНИЙ 
Взаємовідношення між церквами і релігіями. Екуменичний рух 21.61.41 
Партії та рухи з релігійними поглядами 11.15.51.03 
Політична роль релігійних організацій 11.15.71 
Проблеми релігійної свідомості 21.21 
Релігійна філософія 21.31.41 
Релігійне право 10.27.75 
Релігійні центри 67.29.35.05 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
РЕЛІГІЙНІСТЬ 
Проблеми релігійності 21.21.31 
РЕЛІГІЯ 
Атеїстичний погляд на походження і сутність релігії 21.07.05 
Виникнення релігій та їхні ранні форми 21.15.09 
Інші релігії та культи 21.15.69 
Історія атеїзму, релігій і церков 21.91 
Моральність і релігія 21.21.25 
Наука і релігія 12.21.51 
Окремі релігії, церкви і культи 21.15 
Позавіросповідні форми релігії 21.15.67 
Поліатеїстичні релігії та атеїзм древнього світу 21.15.21 
Право нехристиянських релігій 10.27.75.15 
Психологія релігії 21.21.21 
Релігії, церкви і політика 21.41.41 
Релігії, церкви і товариства 21.41 
Релігія і мистецтво 21.41.65 
Релігія і проблема людини 21.41.67 
Релігія у сфері культури 13.07.25.13 
Релігія, культура і освіта 21.41.63 
Релігія, наука і техніка 21.41.61 
Релігія. Атеїзм 21 
Соціологія релігії 04.51.59; 21.31.55 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
Філософія і релігія 21.31 
Філософія релігії 21.31.35 
Філософія релігії та атеїзму 02.71 
РЕЛЬЄФ 
Рельєф, клімат 23.04.04 
РЕЛЬЄФНИЙ 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
РЕЛЯТИВІСТСЬКИЙ 
Класична механіка. Релятивістська механіка. Класична теорія поля 29.05.09 
Космічні промені. Релятивістська астрофізика. Космологія 29.05.45 
Накопичувальні кільця релятивістських заряджених частинок 47.31.39 
Пристрої для здійснення зіткнення релятивістських пучків заряджених частинок 47.31.37 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.41 
Релятивістська квантова теорія. Квантова теорія поля 29.05.23 
РЕМІСНИЧИЙ 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
РЕМОНТ 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Експлуатація і ремонт нафтових і газових свердловин 52.47.25 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Механізація і автоматизація технологічних процесів ремонту машин 81.83.19.23 
Механізовані засоби для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29.05 
Монтаж і ремонт спортивного устаткування 77.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт котельного устаткування 55.36.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування 45.01.83; 47.01.83; 49.01.83; 50.01.83; 53.01.83; 55.01.83; 58.01.83; 59.01.83; 61.01.83; 64.01.83; 65.01.83; 66.01.83; 69.01.83; 70.01.83; 71.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
Монтаж, ремонт промислового устаткування 81.83 
Організація ремонту 52.01.83.05 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Ремонт гірничого устаткування 52.01.83 
Ремонт двигунів 55.42.83 
Ремонт житла на індивідуальнізамовлення 75.33.51 
Ремонт зрошувальних систем 70.21.45 
Ремонт і виготовлення меблів на індивідуальнізамовлення 75.33.53 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Ремонт і експлуатаційне обслуговування радіоелектронної апаратури 47.13.85 
Ремонт і технічне обслуговування лісозаготівельного устаткування 66.19.95.25 
Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь 81.83.19.19 
Ремонт машин і промислового устаткування 81.83.19 
Ремонт обладнання для тваринництва 81.83.19.21 
Ремонт обладнання переробних підприємств 81.83.19.13 
Ремонт осушувальних систем 70.23.46 
Ремонт побутової техніки 75.33.41 
Ремонт радіоелектронної апаратури 75.33.39 
Ремонт свердловин 52.47.25.13 
Ремонт складових частин комбайнів та автомобілів 81.83.19.17 
Ремонт технічних установок 87.03.15.31 
Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних засобів 81.83.19.15 
Ремонт устаткування 53.01.83.11 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
Технічна експлуатація і ремонт житлового фонду 75.29.31 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
Технлогічні основи технології ремонту машин і обладнання 81.83.19.05 
Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей 81.83.19.07 
Технологія вітротурбобудування, монтаж і ремонт вітротурбін 55.37.33.41 
Технологія гідротурбобудування, монтаж і ремонт гідротурбін 55.37.31.17 
Технологія ремонту металообробного устаткування 55.01.83.29 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
Устаткування для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29 
Устаткування для ремонту сільськогосподарського інвентаря та інше устаткування 55.57.99.33 
РЕМОНТНИЙ 
Зварювання і наплавлення в ремонтних роботах 81.35.29 
РЕМОНТНО-ЕВАКУАЦІЙНИЙ 
Броньовані ремонтно-евакуаційні машини 78.25.10.21 
РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
РЕМОНТОПРИДАТНІСТЬ 
Надійність. Безвідмовність, довговічність, ремонтопридатність 81.81.07 
РЕМОНТУВАННЯ 
Проведення, кріплення і ремонтування гірничих виробок 52.13.23 
Проведення, кріплення і ремонтування капітальних виробок 52.13.23.05 
Проведення, кріплення і ремонтування підготовчих виробок 52.13.23.07 
Проведення, кріплення і ремонтування тунелей 52.13.23.19 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
РЕНГЕНОСТРУКТУРНИЙ 
Ренгеноструктурний аналіз мінералів 38.41.21 
РЕНІЙ 
Виробництво ренію 53.37.35.25 
РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ 
Прибуток. Рентабельність. Ціни 06.75.47 
Рентабельність і ефективність зовнішньої торгівлі 72.75.31 
Собівартість, рентабельність і прибуток 52.01.75.13 
Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві 06.81.45 
РЕНТГЕНІВСЬКИЙ 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Рентгенівські прилади і випромінювачі 47.29.39 
РЕНТГЕНОГРАФІЧНИЙ 
Рентгенографічні апарати 76.13.17.11 
РЕНТГЕНОЛОГІЯ 
Рентгенологія і медична радіологія 76.29.62 
РЕНТГЕНОТЕРАПІЯ 
Радіотерапія і рентгенотерапія 76.29.15.11 
РЕОГРАФ 
Реографи 76.13.15.21 
РЕОЛОГІЯ 
Повзучість. Реологія. Теорія дислокацій 30.19.27 
РЕПЛІКАЦІЯ 
Рекомбінатні плазміди: конструювання, стабільність, реплікація 62.37.99.17 
Реплікація вірусів 34.25.19 
РЕПОРТАЖНИЙ 
Репортажні телевізійні установки і пересувні телевізійні станції 19.61.31.05 
РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ 
Теорія репрезентації в когнітології 28.29.67.19 
РЕПРОГРАФІЯ 
Матеріали для репрографії 60.31.09 
Поліграфія. Репрографія. Фотокінотехніка 60 
Репрографія 60.31 
Теоретичні основи репрографії 60.31.03 
РЕПРОДУКЦІЯ 
Репродукція (розмноження) 34.31.32 
Художні репродукції 60.29.29.19 
РЕПТИЛІЇ 
Промисел морських ссавців і рептилій 69.09.17 
РЕСПІРАТОРНИЙ 
Гострі респіраторні вірусні інфекції 76.29.50.49 
РЕСТАВРАЦІЙНИЙ 
Матеріально-технічна база реставраційних і консерваційних робіт 13.20.25 
РЕСТАВРАЦІЯ 
Використання, зберігання і реставрація фільмових матеріалів 60.33.21 
Консервація і реставрація колекцій 13.51.08.13 
Реставрація пам'яток історії та культури 13.61.25 
РЕСТОРАННИЙ 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Заклади ресторанного господарства 71.33.11 
Організація обслуговування та ресторанний сервіс 71.33.33 
Організація ресторанного господарства 71.33.35 
Послуги рестораннного господарства 71.33.17 
Продукція ресторанного господарства 71.33.15 
РЕСУРС 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Використання водних ресурсів галузями економіки 70.94.15 
Використання вторинних матеріальних ресурсів 65.29.91; 65.31.91; 65.33.91; 65.35.91; 65.37.91; 65.39.91; 65.41.91; 65.43.91; 65.45.91; 65.47.91; 65.49.91; 65.51.91; 65.53.91; 65.55.91; 65.57.91; 65.59.91; 65.61.91; 65.63.91; 65.65.91 
Водні ресурси 23.04.08 
Вторинні матеріальні ресурси в легкій промисловості 81.91.09.05 
Вторинні матеріальні ресурси в лісовій і деревообробній промисловості 81.91.09.11 
Вторинні матеріальні ресурси в нафтопереробній і нафтохімічній промисловості 81.91.09.07 
Вторинні матеріальні ресурси в харчовій промисловості 81.91.09.13 
Вторинні матеріальні ресурси кольорової металургії 81.91.09.19 
Вторинні матеріальні ресурси у вугільній промисловості 81.91.09.15 
Вторинні матеріальні ресурси хімічних виробництв 81.91.09.17 
Вторинні матеріальні ресурси чорної металургії 81.91.09.21 
Гідроенергетичні ресурси 44.09.33 
Економіка праці. Трудові ресурси 06.77 
Економія і раціональне використання матеріальних ресурсів 81.88.10 
Електронні бібліотеки. Електронні форми інформаційних ресурсів 13.31.11.21 
Забезпечення людства ресурсами 26.11.09 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Земельні, лісові ресурси 23.04.07 
Класифікація водних ресурсів 70.27.05 
Комплексне використання водних ресурсів. Вплив зрошування і осушування надовкілля 70.94 
Матеріальні ресурси 81.88.09 
Мінеральні ресурси країн і районів 38.57.31 
Мінерально-сировинні ресурси 23.04.06 
Населення і природні ресурси 05.11.41 
Населення і трудові ресурси в цілому 06.77.05 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Азії 87.51.19 
Охорона довкілля і природних ресурсів в окремих регіонах і країнах 87.51 
Охорона довкілля і природних ресурсів Австралії, Океанії, Антарктики 87.51.29 
Охорона довкілля і природних ресурсів Америки 87.51.23 
Охорона довкілля і природних ресурсів Африки 87.51.21 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Охорона довкілля і природних ресурсів у світі 87.51.14 
Паливно-енергетичні ресурси 44.09.29 
Патентно-інформаційні ресурси 85.29.01.13 
Природні ресурси у воєнній економіці 78.75.31 
Раціональне використання і відтворення природних ресурсів 87.35 
Регіональні аспекти комплексного використання природних ресурсів 87.35.91 
Ресурси і економіка неметалічної сировини 38.51.31 
Ресурси нафти, газу і конденсату 52.47.01.13 
Ресурси підземних вод 38.61.31 
Ресурси рудної сировини 38.49.31 
Ресурси твердих горючих корисних копалин 38.55.31 
Ресурси ядерного палива для потреб енергетики 44.09.31 
Ресурси, рівень використання і заготівля вторинної сировини 81.91.09 
Роль окремих галузей знання в розв'язанні проблем довкілля і використання природних ресурсів 87.03.07 
Рослинні ресурси, сировина 68.35.11 
Світові природні ресурси 06.51.21 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Стан, використання і охорона окремих видів природних ресурсів 87.35.29 
Статистика матеріальних ресурсів 83.29.33 
Статистика природних ресурсів і довкілля 83.31.25 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Трудові ресурси 06.77.59 
Трудові ресурси. Зайнятість і безробіття 05.11.71 
Трудові ресурси. Працевлаштування 10.63.33 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
РЕСУРСОЗАОЩАДЖЕННЯ 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи гірничодобувного виробництва та їхнє використання. Ресурсозаощадження 52.01.91 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Комплексне освоєння надр. Ресурсозаощадження 52.01.81.05 
РЕСУРСООЩАДНИЙ 
Ресурсозаощадні технології в металургії 53.01.91.13 
РЕСУРСООЩАДНІСТЬ 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Ресурсоощадність 44.01.91 
РЕТИКУЛОЕНДОТЕЛІАЛЬНИЙ 
Хвороби лімфатичної і ретикулоендотеліальної системи 76.29.33.25 
РЕТИНІТ 
Ретиніт 76.29.56.27 
РЕФЕРАТ 
Реферат 85.35.03.17 
Реферат винаходу (корисної моделі) 85.29.07.19 
РЕФЕРАТИВНИЙ 
БА Реферативні видання 85.29.07 
РЕФЕРЕНДУМ 
Виборчі системи, вибори, плебісцити, референдуми 11.15.87 
РЕФЕРУВАННЯ 
Анотування і реферування 20.19.19 
Реферування в бібліографії 13.41.08.15 
РЕФЛЕКСИВНИЙ 
Рефлексивні аспекти в когнітивному моделюванні 28.29.67.37 
РЕФЛЕКТОРНИЙ 
Рефлекторна терапія 76.35.49.13 
РЕФОРМУВАННЯ 
Реформування закладів охорони здоров'я 76.01.11.05 
РЕФРИЖЕРАТОР 
Автономні рефрижератори 81.31.29.07 
Гелієві рефрижератори 81.31.29.05 
РЕФРИЖЕРАТОРНИЙ 
Рефрижераторні системи на суднах 55.45.33.43 
РЕЦЕПТОР 
Рецептори 62.37.43.25 
РЕЧЕННЯ 
Загальна характеристика речення. Предикація і предикативність 16.21.43.15 
Комунікативна організація речення 16.21.43.23 
Основні аспекти речення 16.21.43.17 
Речення як основна синтаксична одиниця 16.21.43.03 
Смислове членування речення 16.21.43.25 
Структурні типи речення 16.21.43.19 
РЕЧОВИНА 
Аналіз неорганічних речовин 31.19.15 
Аналіз органічних речовин 31.19.29 
Біологічна дія лікарських речовин 76.31.33.05 
Біохімія мінеральних речовин 31.27.41 
В'яжучі речовини і матеріали на їхній основі 61.35.33 
Взаємодія оптичного випромінювання з речовиною 29.31.27 
Вибухові речовини 61.43.29 
Вибухові речовини (ВР) 52.13.21.15 
Вибухові речовини та порохи 78.25.07.27 
Вибухові речовини, вироблені з неорганічних речовин 61.43.29.07 
Вибухові речовини, вироблені з органічних речовин 61.43.29.11 
Видалення забруднювальних речовин 87.15.09.31 
Викиди газуватих забруднювальних речовин 87.15.04.25 
Викиди забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.15.04.07 
Викиди забруднювальних речовин від пересувних джерел 87.15.04.05 
Викиди радіоактивних речовин 87.15.04.21 
Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частин 87.15.06.05 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
Вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин 90.27.31 
Відкладення забруднювальних речовин 87.15.07.21 
Відходи інертних речовин і сполук 87.53.13.23 
Вітаміноподібні жиророзчинні речовини 31.23.23.11 
Властивості речовин, що забруднюють атмосферне повітря 87.17.09 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Вплив добових ритмів на дію лікарських речовин 76.31.33.07 
Вплив лазерного випромінювання на речовину 29.33.47 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Горіння газоподібних речовин 81.92.29.11 
Горіння металів і металовмісних речовин 81.92.29.13 
Горіння рідких речовин 81.92.29.07 
Горіння твердих речовин 81.92.29.05 
Детонатори для потужних вибухових речовин 61.43.29.17 
Дихання і обмін речовин у рослинах 34.31.19 
Діелектричні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.09 
Дія звуку та ультразвуку на речовину 29.37.17 
Електрохімічний синтез органічних речовин 61.13.25.33 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Забруднення небезпечними хімічними речовинами 87.15.08.43 
Забруднення органічними речовинами 87.15.08.39 
Забруднення токсичними речовинами 87.15.08.31 
Забруднювальні радіоактивні речовини 87.15.09.23 
Забруднювальні речовини в організмах рослин і тварин 87.26.27 
Запалювальні пристрої та речовини 61.43.37.07 
Запашні речовини 61.47.29 
Зменшення викидів забруднювальних речовин 87.15.07.27 
Змочувальні речовини, піноутворювачі і емульгатори 61.71.29.21 
Емісія забруднювальних речовин 87.15.06.07 
Клеїльні речовини 61.61.39.19 
Люмінесцентні хімічні речовини 61.69.39 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Механічні властивості високомолекулярних речовин 31.25.15.07 
Мінеральні в'яжучі речовини в будівництві 67.09.31 
Неорганічні лікарські речовини 61.45.29 
Обмін речовин. Живлення 34.39.41 
Органічні Іонні речовини 61.71.29.05 
Органічні синтетичні лікарські речовини 61.45.31 
Основні і допоміжні вихідні речовини 61.41.09 
Особливо чисті речовини 61.69.35 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Поверхнево-активні речовини 61.71.29 
Поводження забруднювальних речовин 87.15.09.21 
Поглинач забруднювальних речовин 87.15.07.25 
Пожежна небезпека речовин і матеріалів. Зниження пожежної небезпеки. Вогнезахист 81.92.31 
Покриття з допоміжними речовинами, домішками 81.33.35.15 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Принципи дії та властивості вибухових речовин 61.43.29.05 
Проходження ядерних частинок і гамма-квантів через речовину 29.15.35 
Регулювання викидів забруднювальних речовин 87.01.81.45 
Регулювання викидів забруднювальних речовин в атмосферне повітря 87.03.15.21 
Речовини і засоби видалення покриття 61.65.39.21 
Речовини і матеріали, що забруднюють довкілля 87.15.09 
Речовини і матеріали, що застосовуються в шкіряному виробництві 64.35.13.17 
Речовини, що забруднюють воду 87.15.09.05 
Речовини, що забруднюють ґрунт 87.15.09.11 
Речовини, що забруднюють повітря 87.15.09.07 
Речовини, що забруднюють продукти харчування 87.15.09.17 
Речовини, що знімають покриття 61.65.39.23 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Розчинники і поверхнево-активні речовини 47.09.57 
Розчинність речовин у металургійних розплавах 53.03.05.29 
Санітарний нагляд за лікарськими речовинами 76.75.29.11 
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти 87.15.04.11 
Склад органічних речовин. Якісний аналіз 31.19.29.05 
Смоли. Продукти смолистих речовин 61.57.35.05 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Теплофізичні властивості речовин 53.07.03.15 
Термодинамічні характеристики речовин металургійних процесів 53.03.03 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
Технологія виробництва ароматичних речовин 61.47 
Технологія неорганічних речовин і продуктів 61.31 
Технологія органічних речовин і продуктів 61.37 
Технологія пестицидів і речовин для дезінфекції 61.49 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
Типи забруднювальних речовини 87.15.08 
Устаткування для роботи з радіоактивними речовинами 58.91.35 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
Фізіологічно активні речовини 34.39.49 
Флотаційні речовини 61.71.29.23 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
Харчосмакова промисловість. Ароматичні речовини 65.55 
Хвороби обміну речовин 76.29.37.17 
Хімічно активні речовини 61.74.29 
РЕЧОВИННИЙ 
Аналіз речовинного складу, структури і текстури 53.81.31.05 
РЕШІТКОВИЙ 
Шахова забудова. Решіткова забудова 67.25.21.05 
РИБА 
Виробництво білкових концентратів, гідролізатів та ізолятів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.39 
Виробництво жирів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.37 
Виробництво консервів і пресервів з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.33 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво медичної продукції з риби та морепродуктів 69.51.41 
Виробництво охолодженої і мороженої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.29 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
Зберігання і транспортування живої риби 69.25.55 
Машини для підготування риби до оброблення. Устаткування для оброблення риби 69.53.13 
Промисел морської риби 69.09.15 
Промисел прісноводної риби 69.09.13 
Розведення риби в морській воді 69.25.51 
Розведення риби в озерах 69.25.49.07 
Розведення риби в прісній воді 69.25.49 
Розведення риби в річках 69.25.49.11 
Розведення риби в солонуватій воді 69.25.53 
Розведення риби в ставках 69.25.49.05 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
корм для риб 69.25.15.05 
РИБАЛЬСТВО 
Інші питання промислового рибальства 69.31.99 
Промислове рибальство 69.31 
Рибальське устаткування 55.63.47.33 
Спортивне рибальство 77.29.46 
Спортивно-мисливське і рибальське приладдя 80.37.33 
Теоретичні основи рибальства 69.31.03 
РИБАЛЬСЬКИЙ 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
РИБНИЙ 
Виробництво ікри, рибних напівфабрикатів і кулінарних виробів 69.51.35 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Загальні питання рибного господарства 69.01 
Інвестиції в перебудову економіки рибного господарства 69.01.75.05 
Інші питання технічної експлуатації рибних морських портів 69.35.99 
Інші питання технічної експлуатації флоту рибної промисловості 69.33.99 
Історія рибного господарства. Персоналія 69.01.09 
Машини і устаткування для рибної промисловості 55.63.47 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Рибне господарство 69 
Рибний клей. Рибний желатин 61.61.39.11 
Судноремонт флоту рибної промисловості 69.33.43 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Технічна експлуатація рибних морських портів 69.35 
Технічна експлуатація флоту рибної промисловості 69.33 
Типи суден рибної промисловості 66.33.15 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Холодильне устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
РИБНИЦТВО 
Рибництво 69.25.47 
РИБОЗАХИСНИЙ 
Рибозахисні і рибопровідні споруди 70.17.51 
РИБОЗИМ 
Рибозими 62.37.43.11 
РИБОКОМБІНАТ 
Машини і устаткування рибокомбінатів 55.63.47.35 
РИБОЛОВЕЦЬКИЙ 
Машини і устаткування для риболовецьких суден 55.63.47.29 
РИБОЛОВНИЙ 
Причали для риболовних суден 69.35.17.05 
Риболовні траулери 69.33.15.07 
РИБООБРОБНИЙ 
Устаткування для рибообробної промисловості 69.53 
РИБОПЕРЕРОБНИЙ 
Рибопереробні плавучі заводи 69.33.15.11 
РИБОПОСАДКОВИЙ 
Рибопосадковий матеріал 69.09.07.05 
РИБОПОШУКОВИЙ 
Рибопошукова і підводна техніка 69.31.23 
РИБОПРОВІДНИЙ 
Рибозахисні і рибопровідні споруди 70.17.51 
РИБОПРОДУКТИВНІСТЬ 
Рибопродуктивність 69.25.59 
РИБОРОЗВЕДЕННЯ 
Декоративне риборозведення 69.25.57 
РИЗИК 
Оцінка виробничих небезпек. Керування виробничими та професійними ризиками 86.19.21 
РИМСЬКО-КАТОЛИЦЬКИЙ 
Зовнішнє право Римсько-католицької церкви 10.27.75.05 
Церковне право Римсько-католицької церкви 10.27.75.03 
РИНКОВИЙ 
Ринкова структура. Концентрація. Конкуренція. Підприємництво 06.56.21 
РИНОК 
Боротьба за ринки збуту 72.15.47 
Вивчення світових товарних ринків 72.25.33 
Види ринків та їхнє функціонування 82.15.21.13 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Інфраструктура товарних ринків 82.15.21.21 
Кон'юнктура світових товарних ринків 72.25.31 
Конкуренція на світових товарних ринках 72.25.37 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків 72.25.39 
Пропозиція та рівновага на світових товарних ринках 72.25.41 
Регулювання ринку і виробництва 10.23.31.11 
Ринки 71.01.97.09 
Ринки капіталів 06.73.35 
Ринок праці 06.77.61 
Ринок товарів і послуг, пов'язаних з охороною довкілля 87.01.75.27 
Світові товарні ринки 72.25 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
Управління фінансовими ринками 82.13.25 
Ціни і ціноутворення (стан ринку) 52.01.75.15 
Ціни світового ринку та їхня динаміка 72.25.29 
РИТМ 
Вплив добових ритмів на дію лікарських речовин 76.31.33.07 
РИТОРИКА 
Стилістика. Лінгвістична поетика. Риторика 16.21.55 
РИФОРМІНГ 
Каталітичний крекінг та риформінг 61.51.16.07 
Крекінг і риформінг 61.51.16 
Одержання і перероблення газів. Крекінг та риформінг газів 61.51.15.05 
Термічний крекінг та риформінг 61.51.16.05 
РІВЕНЬ 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікаційного рівня 84.08.14.45 
Вимірювання параметрів потоку, витрат, рівня, об'єму речовин 90.27.29 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
Зниження рівня забрудненості 87.15.07.23 
Зниження рівня шуму 87.15.07.31 
Контроль за рівнем дорожнього шуму 87.01.81.39 
Основні і проміжні рівні мови 16.21.17 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
Прилади для вимірювання рівня 59.37.37 
Припливи. Згінно-нагінні явища. Рівень 37.25.23 
Пристрої для зниження вібрації і рівня шуму 55.42.27.37 
Ресурси, рівень використання і заготівля вторинної сировини 81.91.09 
Рівень життя 23.04.93 
Рівні мови. Мова як система 16.21.35 
Рівні організації документації 13.71.15.15 
Рівні шкідливого впливу фізичних факторів 87.15.04.27 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
Статистика рівня життя 83.33.25 
РІВНОВАГА 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
Пропозиція та рівновага на світових товарних ринках 72.25.41 
Рівновага в металургійних системах 53.03.05.25 
Рівновага рідин 30.17.57 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Рівновага: рідкий розчин - насичена пара 31.15.31.07 
Седиментаційно-дифузійна рівновага 31.15.41.09 
Статика. Сили. Рівновага. Притягання 30.15.39 
Теорія фазових рівноваг 53.49.03.05 
Термодинаміка фазових рівноваг 53.49.03.09 
Фазові і хімічні рівноваги 31.15.25.09 
Фазові рівноваги в металах і сплавах 53.49.03 
Фазові рівноваги і фазові переходи 29.19.15 
Хімічна термодинаміка. Термохімія. Рівноваги. 31.15.25 
РІВНЯННЯ 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Диференціальні рівняння з частинними похідними 27.31 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
Діофантові рівняння. Теорія форм 27.15.23 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Звичайні диференціальні рівняння 27.29 
Інтегро-диференціальні рівняння 27.33.19 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
Лінійні інтегральні рівняння 27.33.15 
Лінійні оператори та операторні рівняння 27.39.19 
Лінійні та квазілінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.17 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Нелінійні інтегральні рівняння 27.33.17 
Нелінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.21 
Принцип підпорядкування змінних (метод редукції). Нелінійні рівняння 28.29.65.17 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
Рівняння перенесення 27.35.47 
Скінченні різниці. Функціональні та інтегральні рівняння 27.33 
Солітонний розв'язок еволюційних рівнянь 27.35.55 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Стійкість руху. Нелінійні рівняння 28.29.65.11 
Стохастичні нелінійні рівняння 28.29.65.13 
Функціональні рівняння і теорія кінцевих різниць 27.23.19 
Чисельні методи розв'зування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
РІДИНА 
Анізотропні рідини. Рідкі кристали 29.17.25 
Бурові та промивні рідини 52.47.16.11 
В'язка рідина 30.17.23 
Гази. Рідини. Аморфні тіла 31.15.21 
Гасіння пожеж на об'єктах добування, зберігання та переробленні горючих рідин і газів 81.92.17.15 
Ідеальна нестислива рідина 30.17.15 
Квантові рідини 29.17.21 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
Кріостати і устаткування для зберігання кріогенних рідин 81.31.29 
Мастила, гідравлічні та охолоджувальні рідини 61.51.33 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Матеріали радіаційного захисту (бетон, метали, пластмаси, рідини) 58.35.09 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Механіка біологічних рідин і газів 34.53.41 
Механіка рідин і газів стосовно металургійної теплотехніки 53.07.03.05 
Механіка рідини і газу 30.17 
Обладнання для перекачування кріогенних рідин 81.31.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для випаровування летких рідин 31.05.35.17 
Прилади для екстрагування рідини 31.05.35.15 
Рівновага рідин 30.17.57 
Рідини 31.15.21.07 
Рідини полімерні та біополімерні 29.17.31 
Рух рідин і газів у пористих середовищах 30.51.31 
Стурктура рідини 53.49.05.17 
Сушіння в рідинах 66.29.17.23 
Теорія хвиль і коливання рідини 30.17.19 
Фізика газів і рідин. Термодинаміка і статистична фізика 29.17 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
РІДИННА 
Автомати для продажу рідинних продуктів 55.65.35.31 
Рідинна екстракція 53.03.13.21 
Рідинні ракетні двигуни і РУ 55.42.49.31 
РІДКИЙ 
Анізотропні рідини. Рідкі кристали 29.17.25 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Виробництво заліза в рідкому стані 53.31.17.19 
Виробництво інших рідких металів 53.37.91.39 
Виробництво рідких і рідкоземельних металів і сплавів 53.37.35 
Горіння рідких речовин 81.92.29.07 
Дегазація рідких металів і сплавів 53.03.11.21 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
Одержання інших компонентів рідкого палива 62.35.31.07 
Одержання рідкого палива 62.35.31 
Окиснювання рідких металів і сплавів 53.03.11.17 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Рідке скло. Силікати натрію і калію 61.31.47.07 
Рідкий клей 61.61.39.17 
Рідкі відходи 87.53.13.21 
Рідкі діелектрики. Електроліти 29.17.29 
Рідкі кристали 47.09.45 
Рідкі метали і напівпровідники 29.17.27 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
РІДКОЗЕМЕЛЬНИЙ 
Виробництво рідких і рідкоземельних металів і сплавів 53.37.35 
Виробництво рідкоземельних металів 53.37.35.31 
РІДКОМЕТАЛІЧНИЙ 
Взаємодія рідкометалічних теплоносіїв з конструкційними матеріалами 53.49.17.11 
РІЗАЛЬНИЙ 
Зношуваність і стійкість різального інструмента 55.19.03.25 
Комбінований різальний інструмент 55.31.30 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
Різальний інструмент очисних і прохідницьких комбайнів 55.33.35.29 
Різальні машини 55.65.29.37 
Різальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.31 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
РІЗАННЯ 
Газове зварювання і різання (автогенне зварювання) 81.35.25 
Гідроструминне різання 66.29.33.07 
Динаміка процесу різання 55.19.03.19 
Дугове зварювання і різання (зварювання плавленням) 81.35.15 
Інші способи різання деревини 66.29.33 
Кінематика процесів різання абразивним інструментом 55.19.05.13 
Кінематика процесів різання лезовим інструментом 55.19.03.13 
Лінії та автоматичні комплекси для різання 55.16.23.31 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процес різання 55.19.03.33 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
Оброблення матеріалів різанням 55.19.03.31 
Оброблення різанням 59.13.01.13 
Різання деревинних матеріалів 66.29.31 
Різання заготовок 55.16.23 
Різання матеріалів 55.19 
Різання променем (лазером) 66.29.33.05 
Розрахунок і оптимізація умов різання 55.19.03.27 
Стружкоутворення в процесі різання 55.19.03.17 
Теорія і дослідження процесів різання 55.16.23.03 
Теплові явища в процесі різання 55.19.03.23 
Термічне різання 81.35.15.13 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологія різання 55.16.23.13 
Устаткування для різання 55.16.23.29 
РІЗЕЦЬ 
Різці 55.31.29.29 
РІЗЬБЛЕННЯ 
Накатування різьблення, шліців і зубів 55.16.18 
Різьблення на камені (гемогліптика) і гравіювання 80.33.31.13 
РІЗЬБОНАРІЗНИЙ 
Мітчики, плашки та інший різьбонарізний інструмент 55.31.29.33 
РІКА 
Ріки. Потоки. Проблеми життєзабезпечення 70.27.05.11 
Розведення риби в річках 69.25.49.11 
РІЛЬНИЦТВО 
Рільництво 68.35.19 
РІСТ 
Виробництво добрив. Виробництво речовин, що стимулюють ріст рослин 61.33 
Ріст і культивування мікроорганізмів 34.27.19 
Ріст і розвиток рослин 34.31.27 
РІШЕННЯ 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Моделі готування і прийняття стратегічних рішень 82.05.21.05 
Оскарження рішень. Відомства 85.31.42.19 
Прийняття політичних рішень 11.15.24 
Рішення суду. Вирок 10.31.41.11 
Теорія економічної інформації і прийняття економічних рішень 06.35.21.05 
Теорія корисності і прийняття рішень. Теорія оптимальних рішень. Багатокритеріальні задачі 28.29.04 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
РНК 
Структура та властивості РНК 31.23.29.13 
РОБІТНИК 
Заохочування кваліфікованих робітників 81.79.07.05 
Матеріальна відповідальність робітників і службовців 10.63.57 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
Підготування кваліфікованих робітників, бізнесменів тощо 81.79.11.13 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
РОБІТНИЧИЙ 
Дослідження кінематики і динаміки роботів і маніпуляторів 55.30.03.03 
Загальні питання застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51.01 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електронній промисловості 55.30.51.23 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів в електротехнічній промисловості 55.30.51.21 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у машинобудуванні 55.30.51.13 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у металургії 55.30.51.15 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у приладобудуванні 55.30.51.25 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Застосування роботів і маніпуляторів 55.30.51 
Застосування роботів і маніпуляторів в енергетиці 55.30.51.29 
Застосування роботів і маніпуляторів в інших галузях 55.30.51.43 
Застосування роботів і маніпуляторів в океанотехніці 55.30.51.35 
Застосування роботів і маніпуляторів у будівництві 55.30.51.39 
Застосування роботів і маніпуляторів у гірничій та нафтопереробній промисловості 55.30.51.37 
Застосування роботів і маніпуляторів у космічній техніці 55.30.51.33 
Застосування роботів і маніпуляторів у медичній промисловості 55.30.51.41 
Застосування роботів і маніпуляторів у сільськогосподарському виробництві 55.30.51.31 
Зварювання і наплавлення в ремонтних роботах 81.35.29 
Керування роботами і маніпуляторами 55.30.31 
Конструкція і технічні характеристики роботів і маніпуляторів 55.30.05 
Контроль за будівельними роботами 87.01.81.05 
Математичне і програмне забезпечення роботів 55.30.31.09 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів 59.01.79.25 
Підготування і підвищення кваліфікації робітничих кадрів у машинобудуванні 55.01.79.33 
Приводи роботів і маніпуляторів 55.30.29 
Програмне керування роботами, системи і пристрої 55.30.31.07 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Робітничі кадри 53.01.79.13 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
Спеціальна технологія будови роботів 55.30.13 
Теорія, дослідження і проектування роботів і маніпуляторів 55.30.03 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Устаткування для технічного обслуговування роботів і маніпуляторів 55.30.33.19 
РОБОТА 
Автоматизація і механізація статистичних робіт 83.77.85 
Аерознімальні роботи у створенні топографічних карт 36.29.15 
Арматурні роботи в індивідуальному будівництві 67.13.31.07 
Бетонні, залізобетонні та арматурні роботи 67.13.31 
Будівельно-дорожні і шляхові роботи 67.13.69 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
Буровибухові роботи в будівництві 67.13.23 
Бурові верстати для відкритих гірничих робіт 55.33.37.29 
Буропідривні роботи 52.13.21 
Вантажно-розвантажувальні роботи 66.19.17 
Викладання курсу культурно-просвітньої роботи у вищих навчальних закладах 13.21.08.11 
Виконання господарського права. Правова робота і правове обслуговування 10.23.61 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Гірничорозвідувальні роботи 38.59.17 
Гірничопрохідницькі роботи в будівництві 67.13.27 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
Добудовні роботи на суднах 55.45.13.27 
Допоміжне устаткування для очисних робіт 55.33.33.43 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Екскурсійна робота музеїв 13.51.08.23 
Експозиційна робота музеїв 13.51.08.15 
Забруднення в результаті гірничих робіт 87.15.08.19 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Засоби механізації земляних робіт 78.25.11.17 
Засоби механізації складських робіт 81.89.15.07 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Зварювальні роботи в будівництві 67.13.35 
Земляні роботи в будівництві 67.13.19 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Ізоляційні і покрівельні роботи 67.13.39 
Інновації технологічного навчання в культурно-просвітній роботі 13.21.11.13 
Інструмент для токарних робіт 66.29.37.19 
Інше устаткування для безпечного проведення гірничих робіт 55.33.43.99 
Інше устаткування для бетонних робіт 55.53.35.99 
Інше устаткування для будівельних робіт 55.53.37.99 
Інші машини, знаряддя і устаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Кам'яні і футерувальні роботи 67.13.37 
Ковальські, слюсарні та інші формотворні роботи в будівництві 67.13.45 
Комплексна механізація лісосплавних робіт 66.17.17.05 
Контроль за виконанням робіт 81.13.05.07 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Корпусні роботи 55.45.13.17 
Культурно-просвітня робота і аматорська діяльність в окремих країнах 13.21.91 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
Лісоскладські роботи 66.19 
Матеріально-технічна база реставраційних і консерваційних робіт 13.20.25 
Машини для забивання паль 55.53.37.29 
Машини для покрівельних робіт 55.53.37.33 
Машини для проведення робіт з гідро- і теплоізоляції 55.53.37.39 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Машини і устаткування для відкритих гірничих робіт 55.33.31 
Машини і устаткування для очисних робіт 55.33.33 
Машини і устаткування для прохідницьких робіт 55.33.29 
Машини, механізми і устаткування для проведення спеціальних робіт 67.17.25 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Медицина катастроф. Медична допомога під час аварійно-рятувальних робіт 81.93.23 
Медичні вузи. Організація роботи 76.75.33.17 
Медичні училища. Організація роботи 76.75.33.21 
Методика і техніка дослідної роботи 12.51 
Методика і техніка індивідуальної дослідної роботи 12.51.51 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Методологія і технологія проектних робіт 67.23.13 
Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт 73.41.15 
Механізація і електрифікація меліоративних і культуротехнічних робіт 68.85.31 
Механізація робіт на складах тарно-штучних вантажів 81.89.15.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Мозаїчні роботи 66.37.33 
Монтажні роботи в будівництві 67.13.33 
Напрями робіт з питань автоматизації наукових досліджень 50.53.19 
Наука і науково-дослідна робота в окремих країнах 12.91 
Науково-дослідна робота музеїв 13.51.08.17 
Несталі режими роботи ДВЗ 55.42.03.38 
Обладнанння і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Опоряджувальні роботи 67.13.41 
Організація і планування проектних робіт 81.14.03 
Організація і техніка креслярських робіт у машинобудуванні 55.03.14.29 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Організація науково-дослідних і проектних робіт 55.33.01.21 
Організація науково-дослідних робіт 21.01.21; 27.01.21; 28.01.21; 29.01.21; 30.01.21; 31.01.21; 34.01.21; 37.01.21; 39.01.21; 62.01.21; 71.01.21; 76.01.21; 77.01.21; 82.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі статистики 83.01.21 
Організація науково-дослідних робіт із стандартизації 84.01.21 
Організація науково-дослідних робіт у галузі геодезії і картографії 36.01.21 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація науково-дослідних робіт. Діяльність установ 41.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт 43.01.21; 44.01.21; 45.01.21; 47.01.21; 49.01.21; 50.01.21; 52.01.21; 53.01.21; 55.01.21; 58.01.21; 59.01.21; 61.01.21; 64.01.21; 65.01.21; 66.01.21; 68.01.21; 70.01.21; 73.01.21; 78.01.21; 86.01.21; 89.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі порошкової металургії 53.39.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з котлобудування 55.36.01.23 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з ливарного виробництва 55.15.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з металознавства 53.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт прокатного виробництва 53.43.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у кольоровій металургії 53.37.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у метрології 90.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт 67.01.21 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських та проектних робіт 69.01.21 
Організація науково-дослідної роботи 72.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі історичних наук 03.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі культури 13.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі літературознавства 17.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі мистецтва 18.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі психології 15.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі філософії 02.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в демографії 05.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в мовознавстві 16.01.21 
Організація науково-дослідної роботи в соціології 04.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Організація науково-дослідної роботи з проблем масової комунікації 19.01.21 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Організація робіт і режими роботи ОЦ 50.37.15 
Організація роботи лікарсько-льотної комісії 76.35.29.05 
Організація роботи медпунктів на транспорті 76.33.41.17 
Організація роботи музейних магазинів 13.51.15.07 
Організація роботи на складах 81.89.75.07 
Організація роботи поштових підприємств 49.47.31 
Організація роботи транспортних вузлів 73.47.23 
Організація, комплексна механізація і автоматизація будівельно- монтажних робіт. Потокові методи проведення робіт 67.13.85 
Осад, отриманий у результаті землечерпальних робіт 87.53.13.41 
Освітньо-виховна робота музеїв 13.51.08.19 
Оснащення для згинальних робіт 55.16.22.35 
Оснащення, пристосування та інвентар для будівельних робіт 67.17.33 
Основні геодезичні роботи на суші 36.16.19 
Охорона довкілля. Відновлення і рекультивація земель після проведення гірничих робіт 52.01.94 
Параметри вибухових робіт 52.13.21.21 
Патентно-ліцензійна робота 85.33 
Педагогіка соціальної роботи 14.43.43 
Підготовчі і допоміжні роботи на будівельному майданчику 67.13.15 
Підготовчі роботи 66.15.15 
Підготовчо-підбірні роботи 64.37.25.17 
Пільги для тих, хто поєднує роботу з навчанням 10.63.55 
Планування робіт з охорони праці 86.19.07 
Позакласна робота в професійно-технічній школі 14.31.19 
Позашкільна робота в загальноосвітній школі 14.25.19 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Позашкільна робота у вищій школі 14.35.19 
Приладдя для друкарських робіт 60.29.15.05 
Приладо-інструментальне оснащення наукових робіт 12.41.65.03 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Провітрювання під час проведення відкритих робіт 52.13.33.07 
Провітрювання під час проведення підземних робіт 52.13.33.05 
Прогнозування роботи складів 81.89.75.15 
Проектування роботи складів 81.89.75.13 
Прозекторська робота 76.03.49.05 
Протикорозійні роботи в будівництві 67.13.61 
Психологія читання і бібліотечної роботи 15.81.49 
Режими роботи ЕОМ і ОК 50.33.05 
Робота ДВЗ в гірських умовах 55.42.03.39 
Робота з дітьми за місцем проживання 14.27.25 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Робота комітету Червоного Хреста 76.75.31.15 
Робота редакцій радіопередач і програмовиробничих компаній 19.65.31.03 
Робота редакцій та видавництв газет і журналів 19.51.31.03 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
Роботи 55.30.05.29 
Роботи і завдання, пов'язані з веденням домашнього господарства 75.35.13 
Роботи щодо облаштування основ і фундаментів. Забивання паль 67.13.21 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
Роботи щодо санітарно-технічного і інженерного обладнання будинків 67.13.47 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Спеціальні будівельні роботи. Гідротехнічні роботи 67.13.25 
Способи економії роботи в домашньому господарстві 75.35.11 
Сталі та сплави для роботи за низьких температурах 81.29.09.19 
Стандартизація робіт із стандартизації 84.01.37 
Стандартизація робіт із сертифікації 84.05.37 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
Столярні і теслярські роботи в будівництві 67.13.43 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка для проведення аварійно-рятувальних робіт. Техніка для гасіння пожеж 81.93.15 
Техніка і технологія геологорозвідувальних робіт 38.59 
Технологія будівельно-монтажних робіт 67.13 
Технологія морських геологорозвідувальних робіт 38.59.29 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
Устатковування гірничорозвідувальних робіт 38.59.21 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
Устаткування для бетонних робіт 55.53.35 
Устаткування для брошурувально-палітурних і опоряджувальних робіт 55.61.37 
Устаткування для виробництва будівельних робіт 55.53.37 
Устаткування для згинальних робіт 55.16.22.29 
Устаткування для оздоблювальних будівельних робіт 55.53.37.37 
Устаткування для роботи з радіоактивними речовинами 58.91.35 
Устаткування і апаратура для проведення гірничорятувальних робіт 55.33.43.55 
Устатковування морських геологорозвідувальних робіт 38.59.25 
Устаткування та інвентар для механізації робіт на присадибних ділянках 55.57.99.37 
Фанерувальні роботи 66.37.31 
Фізкультурно-оздоровча робота 77.03.15 
Форми виховної роботи в школі 14.25.05.11 
Фотографічні хімікалії, розчини та хімікалії для завершальної роботи 60.33.09.07 
Шарошковий інструмент очисних і прохідницьких робіт 55.33.35.31 
РОБОТОТЕХНІКА 
Історія робототехніки. Персоналія 55.30.01.09 
Робототехніка 55.30 
РОБОТОТЕХНІЧНИЙ 
Інтелектуальні робототехнічні системи 28.23.27 
Робототехнічні системи авіаційного озброєння 78.25.13.05 
РОБОЧИЙ 
Атестація робочих місць 86.21.09 
Внутрішня і міжнародна міграція робочої сили 06.77.65 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Інші види робочого інструмента гірничих машин 55.33.35.33 
Машини та лінії для заточення робочого інструмента 55.33.35.39 
Пристрої для кріплення робочого інструмента 55.33.35.37 
Робоче проектування і технічне розроблення виробів 81.95.31.11 
Робочий інструмент гірничих машин 55.33.35 
Робочий час і час для відпочинку 10.63.37 
Робочі місця і технічні засоби діяльності 81.95.59.05 
Робочі процеси. Багатопаливність. Палива 55.42.29.33 
Робочі процеси. Камери згоряння. Палива 55.42.31.35 
Робочі характеристики ДВЗ 55.42.03.37 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
РОГОЗА 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
РОДИНА 
Родина 05.11.25 
Соціологія родини і шлюбу. Соціологія статі 04.51.67 
РОДОВИЙ 
Внутрічерепна родова травма 76.29.47.21 
РОДОВИЩЕ 
Відкриті способи розроблення родовищ. Кар'єрний транспорт 52.13.17 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологічні характеристики родовищ 52.13.03.05 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
Геологія родовищ нафти, газу і конденсатів 38.53 
Геологія родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.19 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Геологія рудних родовищ 38.49.19 
Геометризація родовищ 52.13.04.07 
Заводнення родовищ. Підготування води 52.47.27.07 
Загальні питання розроблення родовищ відкритим способом 52.13.17.01 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Закономірності розміщення рудних родовищ 38.49.17 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Облаштування морських родовищ 52.47.21.07 
Осушення родовищ 52.13.31.11 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Підземні способи розроблення родовищ 52.13.15 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Родовища нафти, газу і конденсату 38.53.21 
Розроблення газових і газоконденсатних родовищ 52.47.20.11 
Розроблення газонафтових і газоконденсатнонафтових родовищ 52.47.20.13 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
Розроблення нафтових і газових родовищ 52.47 
Розроблення нафтових родовищ 52.47.20.07 
Розроблення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ 52.47.19 
Розроблення родовищ азбесту 52.39.47 
Розроблення родовищ алмазомістких руд і пісків 52.31.49 
Розроблення родовищ алюмініємістких руд 52.31.53 
Розроблення родовищ бариту 52.41.31 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ бурштину і видобуток перлів 52.43.33 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
Розроблення родовищ вольфрамових руд 52.31.43 
Розроблення родовищ вугілля 52.35.29 
Розроблення родовищ вугілля і горючих сланців 52.35 
Розроблення родовищ глини і каоліну 52.39.37 
Розроблення родовищ горизонтального і положистого залягання 52.13.15.11 
Розроблення родовищ горючих сланців 52.35.31 
Розроблення родовищ графіту 52.39.41 
Розроблення родовищ дорогоцінного і виробного каменю 52.43 
Розроблення родовищ дорогоцінного каменю 52.43.29 
Розроблення родовищ залізних руд 52.29.29 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
Розроблення родовищ інших вуглистих корисних копалин 52.35.35 
Розроблення родовищ калієвих солей і галунів 52.41.39 
Розроблення родовищ кам'яних будівельних матеріалів 52.39.29 
Розроблення родовищ кольорового виробного каменю 52.43.31 
Розроблення родовищ магнезиту 52.39.39 
Розроблення родовищ марганцевих руд 52.29.31 
Розроблення родовищ миш'якових руд 52.31.57 
Розроблення родовищ мідних руд 52.31.29 
Розроблення родовищ мідно-молібденових руд 52.31.31 
Розроблення родовищ мідно-нікелевих руд 52.31.35 
Розроблення родовищ мідно-цинкових руд 52.31.33 
Розроблення родовищ молібденових і вольфрамо-молібденових руд 52.31.45 
Розроблення родовищ натрієвих солей 52.41.37 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
Розроблення родовищ нікелевих руд 52.31.37 
Розроблення родовищ оловомістких руд і пісків 52.31.41 
Розроблення родовищ оптичної і п'єзооптичної сировини 52.39.43 
Розроблення родовищ піску і гравію 52.39.31 
Розроблення родовищ польового шпату 52.39.35 
Розроблення родовищ похилого і крутого залягання 52.13.15.13 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Розроблення родовищ руд радіоактивних металів 52.31.61 
Розроблення родовищ руд чорних металів 52.29 
Розроблення родовищ сапропелю 52.35.33 
Розроблення родовищ свинцево-цинкових і поліметалічних руд 52.31.39 
Розроблення родовищ селену і телуру 52.31.59 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Розроблення родовищ сірки 52.41.29 
Розроблення родовищ слюди 52.39.45 
Розроблення родовищ технічного каменю і абразивів 52.39.51 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
Розроблення родовищ торфу 52.37 
Розроблення родовищ у складних гірничо-геологічних умовах 52.13.15.07 
Розроблення родовищ флюориту 52.41.35 
Розроблення родовищ фосфатів 52.41.33 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
Розроблення родовищ хромових руд 52.29.33 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
Селікатна сировина. Розроблення родовищ силікатної сировини 61.35.09 
Системи розроблення родовищ 52.13.03.07 
Спеціальні та комбіновані способи і засоби розроблення родовищ 52.13.19 
Способи виявлення родовищ 52.13.17.05 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
Техніка і технологія розроблення морських родовищ 52.13.19.05 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Утворення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.15 
Утворення рудних родовищ 38.49.15 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
РОДЮЧІСТЬ 
Відновлювання родючості ґрунтів 87.21.23 
Родючість ґрунтів. Бонітування 68.05.29 
РОЖА 
Рожа 76.29.50.55 
РОЗБИВКА 
Розбивка туристичного табору. Розпинання наметів 71.37.11.19 
РОЗВ'ЯЗАННЯ 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Геодезичні методи роз'вязування геодинамічних задач 36.16.39 
Застосування генетичної інженерії для розв'язання проблеми біодеградації 62.37.33 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Розв'язання екологічних проблем 87.03.15.23 
Чисельні методи розв'зування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
РОЗВ'ЯЗОК 
Неформальні методи дослідження операцій. Евристичні розв'язки, прогностика тощо 28.29.45 
Солітонний розв'язок еволюційних рівнянь 27.35.55 
РОЗВАГА 
Організація дозвілля, забави, розваги в сім'ї 14.39.13 
РОЗВАНТАЖЕННЯ 
Обладнанння для навантаження і розвантаження транспорту 81.89.15.11 
РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Розвантажувальне і завантажувальне устаткування 58.91.15 
РОЗВЕДЕННЯ 
Розведення дичини 68.45.55 
Розведення об'єктів аквакультури 69.25.13 
Розведення риби в морській воді 69.25.51 
Розведення риби в озерах 69.25.49.07 
Розведення риби в прісній воді 69.25.49 
Розведення риби в річках 69.25.49.11 
Розведення риби в солонуватій воді 69.25.53 
Розведення риби в ставках 69.25.49.05 
Розведення сільськогосподарських тварин 68.39.13 
Розсадники і приміщення для розведення рослин 68.01.82.19 
Устаткування для розведення і утримання бджіл 55.57.99.39 
РОЗВИТОК 
Вимірники розвитку науки 12.41.47.03 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Генетика розвитку 34.23.29 
Економіка міста. Урбанізація. Міський розвиток 06.61.53 
Економічний і соціальний розвиток території 23.04.20 
Економічний розвиток окремих груп країн 06.52.41 
Економічний розвиток. Економічне зростання 06.52.13 
Ембріональний розвиток 34.21.17 
Загальні питання розвитку двигунів з іскровим запалюванням 55.42.31.01 
Загальні проблеми і перспективи розвитку методів космічних досліджень 89.15.02 
Загальні проблеми і тенденції розвитку світового господарства 06.51.02 
Загальні проблеми розвитку одноколійних машин 55.43.39.02 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Заходи щодо надання допомоги країнам, які розвиваються, з метою розвитку науки 12.81.41 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Історичний розвиток засобів масової інформації 19.45.09 
Історія розвитку авіабудування. Персоналія 55.47.01.09 
Історія розвитку галузі. Персоналія 80.33.01.11 
Історія розвитку двигунобудування. Персоналія 55.42.01.09 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Історія розвитку культури різних цивілізацій 13.09.15 
Історія розвитку медицини і закладів (організацій) охорони здоров'я. Персоналія 76.01.09 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Історія розвитку ракетно-космічної техніки. Персоналія 55.49.01.09 
Історія розвитку турбобудування. Персоналія 55.37.29.09 
Історія розвитку фауни і флори антропогенового періоду 38.43.17 
Комплексний розвиток транспорту 73.47.10 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Моделювання проблем і керування розвитком ситуацій (ситуаційне керування) 28.29.67.33 
Молекулярна біологія розвитку і старіння 34.15.49 
Населення і соціально-економічні проблеми розвитку 05.11.65 
Національні доктрини розвитку освіти 14.01.01.03 
Основні напрями розвитку фізичної хімії 31.15.01.07 
Перспективи розвитку систем космічного зв'язку 89.29.55 
Питання планування і прогнозування культурного розвитку 13.15.55 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку 11.25.19.07 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвитку космонавтики 89.35 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Прогнозування розвитку економіки 82.15.01.75 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Психологія розвитку. Вікова психологія 15.31 
Ріст і розвиток рослин 34.31.27 
Розвиток науки 12.09 
Розвиток психіки 15.21.21 
Розвиток телебачення 19.61.37 
Роль держави в розвитку економіки 06.52.25 
Роль науки в розвитку суспільства 12.21.25 
Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки 06.51.25 
Соціальні процеси і зміни. Соціальний розвиток 04.21.51 
Соціальні та економічні проблеми розвитку 06.52.17 
Спадкоємність у розвитку культури 13.11.45 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Стан і перспективи розвитку авіабудування. Прогнозування 55.47.01.05 
Стан і перспективи розвитку локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.11 
Стан і перспективи розвитку складського господарства 81.89.01.05 
Статевий розвиток 76.35.39.07 
Суспільство в цілому. Соціальний розвиток 02.41.21 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку 31.01.11; 37.01.11; 38.01.11; 39.01.11; 41.01.11; 45.01.11; 47.01.11; 49.01.11; 50.01.11; 53.01.11; 55.01.11; 58.01.11; 61.01.11; 62.01.11; 64.01.11; 65.01.11; 66.01.11; 67.01.11; 68.01.11; 70.01.11; 71.01.11; 72.01.11; 73.01.11; 76.01.11; 89.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку біології 34.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку демографії 05.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики 44.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку літературознавства 17.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку метрології 90.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку мовознавства 16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку наукознавства 12.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку приладобудування 59.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку психології 15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку статистики 83.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку території 23.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку фізики 29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку стандартизації 84.01.11 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Теоретичні основи створення і розвитку служб метрології 90.21.03 
Теорія дошкільного виховання і розвитку 14.23.05 
Теорія і практика планування економічного розвитку 06.52.35 
Теорія розвитку науки 12.09.07 
Теорія розвитку особистості 14.07.03 
Утворення і розвиток мов 16.21.25 
Фактори і закономірності розвитку міжнародних відносин 11.25.15 
РОЗВІДКА 
Військово-технічна розвідка 78.17.77.05 
Засоби інженерної розвідки 78.25.11.11 
Промислова розвідка 69.09.05 
Техніка та методи геофізичної розвідки 37.35.05 
Частини та підрозділи розвідки 78.27.07.19 
РОЗВІДУВАЛЬНИЙ 
Бойові розвідувальні машини БМР 78.25.10.15 
Розвідувальна авіація 78.27.11.23 
Розвідувальна геофізика 38.57.23 
Розвідувальне буріння 52.13.03.11 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
РОЗВІДУВАЛЬНО-ВОГНЕВИЙ 
Розвідувально-ударні та розвідувально-вогневі комплекси 78.25.08 
РОЗВІДУВАЛЬНО-УДАРНИЙ 
Розвідувально-ударні та розвідувально-вогневі комплекси 78.25.08 
РОЗВІДУВАННЯ 
Математичний аналіз у геологічних і геохімічних пошуках та розвідуванні корисних копалин 52.01.77.05 
Методи пошуку і розвідування родовищ корисних копалин 38.57 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ нафти, газу і конденсату 38.57.19 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Промислове розвідування нафти і газу 52.47.20.05 
Промислові розвідування і геологія 52.47.20 
РОЗВІЗНИЙ 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
РОЗВОЛОКНЕННЯ 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
РОЗГЛЯД 
Ведення кримінальних справ. Розгляд справ. Захист 10.79.23 
РОЗГОРТАННЯ 
Стратегічне розгортання збройних сил 78.27.37.05 
РОЗГОРТКА 
Свердла, зенкери, розгортки і розточувальні інструменти 55.31.29.31 
РОЗДАЧА 
Транспортування і роздача сумішей 55.15.19.21 
РОЗДІЛ 
Комплексні та спеціальні розділи механіки 30.51 
РОЗДІЛЕННЯ 
Виділення, розділення, збагачення і очищення ізотопів 58.29.15 
Розділення газів на компоненти 61.51.21.07 
РОЗДРІБНИЙ 
Види об'єднань у роздрібній торгівлі 71.31.11.27 
Види роздрібних торговельних об'єктів 71.31.11 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Роздрібна торгівля 71.31 
Склади для роздрібної торгівлі 71.31.19 
Територіальне розміщення роздрібних торговельних об'єктів 71.31.17 
РОЗЗБРОЄННЯ 
Проблема роззброєння. Інформація як глобальна проблема 11.25.35 
РОЗКИСНЕННЯ 
Розкиснення 53.03.11.19 
РОЗКЛАД 
Складні добрива на основі азотнокислотного розкладу фосфатів 61.33.35.11 
РОЗКОЛЮВАННЯ 
Розколювання деревини 66.19.15.11 
РОЗКРИТТЯ 
Методи розкриття пластів 52.47.15.23 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
РОЗКРІЙ 
Розкрій деревинних матеріалів для виробництва меблів 66.37.15 
Розкрій і пошив трикотажних виробів 64.31.25 
Розкрій матеріалів на деталі верху взуття 64.41.18.17 
Розкрій хутра 64.37.25.19 
РОЗКРЯЖУВАННЯ 
Розкряжування 66.19.15.07 
РОЗЛАД 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Розлад зсідання крові 76.29.33.19 
Сексуальні розлади 76.35.39.19 
Хвороби розладу харчування 76.29.37.19 
РОЗЛИВАННЯ 
Безперервне розливання сталі 53.31.23.25 
Розливання сталі у виливниці 53.31.23.23 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
РОЗЛИВНИЙ 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
РОЗЛИТТЯ 
Аварія, пов'язана з розлиттям нафти 87.33.33.19 
РОЗЛУЧЕННЯ 
Одруження, розлучення, овдовіння 05.11.31 
РОЗМІННИЙ 
Торгові та розмінні автомати 55.65.35 
РОЗМІНУВАННЯ 
Засоби мінування та розмінування 78.25.11.05 
РОЗМІНЮВАННЯ 
Автомати для розмінювання монет 55.65.35.33 
РОЗМІР 
Залежність вирішення кольору предмета від розмірів навколишнього простору 81.95.05.17 
Оцінка розміру завданих збитків авторам 85.31.42.17 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
РОЗМІРНИЙ 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
РОЗМІЧАЛЬНИЙ 
Циркулі комбіновані, ділильні (розмічальні) 59.73.33.33 
РОЗМІЧЕННЯ 
Розмічення і розпилювання вихідної сировини 80.33.31.05 
РОЗМІЩЕННЯ 
(Розміщення підприємств) ->0Д.ДА 06.75.07 
Добір і розміщення кадрів. Атестація кадрів 81.79.03 
Добір, розміщення і облік кадрів у машинобудуванні 55.01.79.29 
Загальні вимоги до засобів розміщення 71.35.11 
Закономірності розміщення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.17 
Закономірності розміщення рудних родовищ 38.49.17 
Засоби розміщення 71.35.05 
Категорії засобів розміщення 71.35.09 
Розміщення машинобудівних підприємств 55.01.82.29 
Розміщення металургійних підприємств 53.01.82.05 
Розміщення продуктивних сил. Економічна географія 06.61.23 
Розміщення та експлуатація складських приміщень 53.01.89.07 
Розміщення, спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.33 
Територіальне розміщення роздрібних торговельних об'єктів 71.31.17 
Типи засобів розміщення 71.35.07 
РОЗМНОЖЕННЯ 
Засоби тиражного розмноження інформаційних матеріалів 20.53.27 
Машини для розмноження спеціальними способами (електричним, хімічним) 60.31.17.21 
Репродукція (розмноження) 34.31.32 
Розмноження та копіювання 60.31.15.05 
Розмноження. Лактація 34.39.37 
РОЗМНОЖУВАЛЬНИЙ 
Розмножувальні апарати 60.31.17.05 
Розмножувальні апарати плоского друку, прямого та офсетного друку 60.31.17.17 
Розмножувальні машини 60.31.17 
Розмножувальні машини друкарського типу 60.31.17.11 
РОЗМОВНИЙ 
Розмовний жанр 18.55.45.15 
РОЗНІМНИЙ 
Рознімні з'єднання 55.03.29.17 
РОЗНОСНИЙ 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, за замовленням, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
РОЗПАД 
Комірчатий розпад 53.49.05.39 
Радіоактивний розпад 29.15.15 
Спінодальний розпад 53.49.05.41 
РОЗПИЛЕННЯ 
Високотемпературне розпилення металів 55.22.19.21 
Нанесення покриття способом розпилення 81.33.33.15 
Нанесення розпиленням 61.65.39.05 
Розпилення в полум'ї 81.35.33.05 
РОЗПИЛЮВАННЯ 
Розмічення і розпилювання вихідної сировини 80.33.31.05 
Розпилювання деревини та деревинних матеріалів 66.29.31.11 
Розпилювання пиляльної сировини 66.31.17 
РОЗПИЛЮВАЧ 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
РОЗПИНАННЯ 
Розбивка туристичного табору. Розпинання наметів 71.37.11.19 
РОЗПИС 
Види декоративного керамічного розпису 80.31.37.13 
РОЗПІЗНАВАННЯ 
Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21.07 
Автоматичний переклад. Автоматичне розпізнавання мови 16.31.21 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
Розпізнавання образів. Оброблення зображень 28.23.15 
Системи та засоби розпізнавання 78.25.43 
РОЗПЛАВ 
Активність компонентів металургійних розплавів 53.03.05.27 
В'язкість металургійних розплавів 53.03.05.07 
Випромінювальна здатність розплавів 53.03.05.37 
Густина металургійних розплавів 53.03.05.11 
Десульфурація металургійних розплавів 53.03.11.25 
Дефосфорація металургійних розплавів 53.03.11.27 
Дифузія в металургійних розплавах 53.03.05.23 
Електроліз у розплавах солей та інших сполуках 53.03.15.17 
Електропровідність металургійних розплавів 53.03.07.07 
Електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07 
Інші електрохімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.07.23 
Магнітні властивості металургійних розплавів 53.03.07.05 
Поверхневий натяг металургійних розплавів 53.03.05.13 
Покриття з розплавів металів 55.22.19.17 
Поляризація в металургійних розплавах 53.03.07.19 
Поширення ультразвуку в розплавах 53.03.05.35 
Промисловий електроліз. Електроліз у розплавах 81.33.31.05 
Розчинність речовин у металургійних розплавах 53.03.05.29 
Структура металургійних розплавів 53.03.05.21 
Теплоємність розплавів 53.03.03.27 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
РОЗПЛАВЛЕНИЙ 
Виробництво хлору шляхом електролізу розплавлених хлоридів 61.13.25.21 
Нанесення покриття в розплавленому металі. Нанесення покриття зануренням 81.33.33.11 
Одержання хлору методом електролізу розплавлених сполук 61.31.37.07 
РОЗПОДІЛ 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
Розподіл компонентів у металургійних системах 53.03.05.31 
Розподіл функцій між людиною і машиною 81.95.61.05 
Розподіл ядер 29.15.29 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
Структура і розподіл енергоресурсів 44.09.03 
РОЗПОДІЛЕНИЙ 
Розподілені обчислювання в космічній діяльності 89.57.47.05 
РОЗПОДІЛЕННЯ 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
Системи передавання з тимчасовим розподіленням каналів 49.31.31 
Системи передавання з частотним розподіленням каналів 49.31.29 
РОЗПОДІЛЬНИЙ 
Розподільна (збутова) логістика 06.35.23.17 
РОЗПОДІЛЬНИК 
Системи водопостачання міст. Розподільники 55.55.41.29 
РОЗПУШУВАЧ 
Розпушувачі 55.53.29.41 
РОЗРАХУНКОВИЙ 
Розрахункове устаткування 55.65.37 
РОЗРАХУНОК 
Аеродинамічні розрахунки і дослідження вітротурбін 55.37.33.31 
Гідравлічні розрахунки і дослідження турбін. Кавітація 55.37.31.13 
Господарський розрахунок 10.23.31.05 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування в гірничому машинобудуванні 55.33.02 
Загальні проблеми досліджень, розрахунків і проектування нафтопромислового машинобудування 55.39.29.02 
Конструкція вузлів і деталей вітротурбін. Розрахунок на міцність 55.37.33.33 
Конструкція вузлів і деталей гідротурбін. Розрахунки на міцність 55.37.31.31 
Конструкція і розрахунок елементів парових котлів 55.36.29.31 
Конструювання і розрахунок автомобілів 55.43.03.29 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
Організації для зовнішньоторговельних розрахунків 72.75.21 
Правові основи кредитування, розрахунків і грошового обігу. Основи валютного законодавства 10.21.61 
Пристрої і розрахунок систем вітродвигунів 55.37.33.37 
Проектування і розрахунок локомотивів і вагонів 55.41.03.17 
Проектування і розрахунок парових котлів 55.36.14 
Проектування і розрахунок топок і топкового устаткування 55.36.15 
Проектування роботів і маніпуляторів (методологія, моделювання, розрахунок, надійність тощо) 55.30.03.82 
Проектування, конструювання і розрахунок машин і механізмів 55.03.14 
Розрахунки вакуумних систем та їхнє моделювання 81.29.14 
Розрахунки і прогнози водного режиму 37.27.21 
Розрахунки хвильових полів у радіоелектронній апаратурі 47.45.03 
Розрахунки щодо зовнішньоторговельних операцій 72.21 
Розрахунки ядерних реакторів 58.33.05 
Розрахунок агрегатів і вузлів літальних апаратів 55.47.05.31 
Розрахунок і конструювання тракторів і самохідних шасі 55.57.29.05 
Розрахунок і оптимізація умов абразивного оброблення 55.19.05.25 
Розрахунок і оптимізація умов різання 55.19.03.27 
Розрахунок і прогнозування властивостей порошків і порошкових виробів 53.39.03.19 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
Розрахунок на міцність парових котлів та їхніх елементів 55.36.29.33 
Розрахунок основного і допоміжного прокатного устаткування 53.43.03.23 
Розрахунок площ складського обладнанння 81.89.05.11 
Розрахунок спуску судна 55.45.03.29 
Схеми, конструкція і розрахунок парових котлів 55.36.29.29 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Теорія руху і тяговий розрахунок автомобілів 55.43.03.17 
Теорія, дослідження і розрахунок внутрішньокотлових процесів 55.36.03.31 
Теорія, дослідження і розрахунок котельно-топкових процесів 55.36.03 
Теорія, дослідження і розрахунок теплообміну 55.36.03.29 
Теорія, дослідження і розрахунок топкових процесів 55.36.03.33 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.29 
Форми розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.31 
РОЗРИВ 
Подолання розриву рівня економічного розвитку між розвинутими країнами і країнами, що розвиваються 26.11.15 
РОЗРИВНИЙ 
Розривні заряди 78.25.07.29 
РОЗРІДЖЕНИЙ 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та в розріджених середовищах 81.29.31 
Розріджений газ і молекулярна газова динаміка 30.51.15 
Розріджені гази. Фізика вакууму 29.17.15.09 
РОЗРІДЖУВАЧ 
Гас. Розріджувач бітуму 61.51.30.07 
РОЗРОБКА 
Геофізичні технології та апаратурні розробки 37.01.47 
Економічна ефективність наукових досліджень і розробок 12.75.51 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Нові розробки, розширення асортименту безалкогольних напоїв 65.51.02 
Нові розробки, розширення асортименту в олійно-жировій промисловості 65.65.41 
Нові розробки, розширення асортименту кисломолочних продуктів 65.63.45 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
Нові розробки, розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв 65.47.02 
Нові розробки, розширення асортименту пива 65.43.31.45 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Нові розробки, розширення асортименту у виноробній промисловості 65.49.45 
Ціна і вартість наукових досліджень і розробок 12.75.41 
РОЗРОБЛЕННЯ 
Відкриті способи розроблення родовищ. Кар'єрний транспорт 52.13.17 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Загальні питання розроблення родовищ відкритим способом 52.13.17.01 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Математичні методи, які використовуються у розробленні ракетно-космічних систем 55.49.07.33 
Охорона надр у процесі розроблення родовищ окремих видів корисних копалин 87.23.31 
Підготування торф'яних покладів для розроблення 52.37.15 
Підземні способи розроблення родовищ 52.13.15 
Проектування і розроблення гібридних ЕОМ і ОК 50.35.14 
Робоче проектування і технічне розроблення виробів 81.95.31.11 
Розроблення авіаційних двигунів 55.42.47.29 
Розроблення газових і газоконденсатних родовищ 52.47.20.11 
Розроблення газонафтових і газоконденсатнонафтових родовищ 52.47.20.13 
Розроблення математичної моделі конкретної системи та її частин 28.29.63.15 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
Розроблення нафтових і газових родовищ 52.47 
Розроблення нафтових родовищ 52.47.20.07 
Розроблення нафтових, газових і газоконденсатних родовищ 52.47.19 
Розроблення нових металічних і неметалічних матеріалів 55.47.09.29 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Розроблення ракетних двигунів і рушійних установок (РУ) 55.42.49.29 
Розроблення родовищ азбесту 52.39.47 
Розроблення родовищ алмазомістких руд і пісків 52.31.49 
Розроблення родовищ алюмініємістких руд 52.31.53 
Розроблення родовищ бариту 52.41.31 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ бурштину і видобуток перлів 52.43.33 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
Розроблення родовищ вольфрамових руд 52.31.43 
Розроблення родовищ вугілля 52.35.29 
Розроблення родовищ вугілля і горючих сланців 52.35 
Розроблення родовищ глини і каоліну 52.39.37 
Розроблення родовищ горизонтального і положистого залягання 52.13.15.11 
Розроблення родовищ горючих сланців 52.35.31 
Розроблення родовищ графіту 52.39.41 
Розроблення родовищ дорогоцінного і виробного каменю 52.43 
Розроблення родовищ дорогоцінного каменю 52.43.29 
Розроблення родовищ залізних руд 52.29.29 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
Розроблення родовищ інших вуглистих корисних копалин 52.35.35 
Розроблення родовищ калієвих солей і галунів 52.41.39 
Розроблення родовищ кам'яних будівельних матеріалів 52.39.29 
Розроблення родовищ кольорового виробного каменю 52.43.31 
Розроблення родовищ магнезиту 52.39.39 
Розроблення родовищ марганцевих руд 52.29.31 
Розроблення родовищ миш'якових руд 52.31.57 
Розроблення родовищ мідних руд 52.31.29 
Розроблення родовищ мідно-молібденових руд 52.31.31 
Розроблення родовищ мідно-нікелевих руд 52.31.35 
Розроблення родовищ мідно-цинкових руд 52.31.33 
Розроблення родовищ молібденових і вольфрамо-молібденових руд 52.31.45 
Розроблення родовищ натрієвих солей 52.41.37 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
Розроблення родовищ нікелевих руд 52.31.37 
Розроблення родовищ оловомістких руд і пісків 52.31.41 
Розроблення родовищ оптичної і п'єзооптичної сировини 52.39.43 
Розроблення родовищ піску і гравію 52.39.31 
Розроблення родовищ польового шпату 52.39.35 
Розроблення родовищ похилого і крутого залягання 52.13.15.13 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Розроблення родовищ руд радіоактивних металів 52.31.61 
Розроблення родовищ руд чорних металів 52.29 
Розроблення родовищ сапропелю 52.35.33 
Розроблення родовищ свинцево-цинкових і поліметалічних руд 52.31.39 
Розроблення родовищ селену і телуру 52.31.59 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Розроблення родовищ сірки 52.41.29 
Розроблення родовищ слюди 52.39.45 
Розроблення родовищ технічного каменю і абразивів 52.39.51 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
Розроблення родовищ торфу 52.37 
Розроблення родовищ у складних гірничо-геологічних умовах 52.13.15.07 
Розроблення родовищ флюориту 52.41.35 
Розроблення родовищ фосфатів 52.41.33 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
Розроблення родовищ хромових руд 52.29.33 
Розроблення тактико-технічних вимог 55.47.07.33 
Силікатна сировина. Розроблення родовищ силікатної сировини 61.35.09 
Системи розроблення родовищ 52.13.03.07 
Спеціальні та комбіновані способи і засоби розроблення родовищ 52.13.19 
Стадії розроблення документації 81.14.07.05 
Теорія моделювання, спостереження, дослідження, розроблення 37.31.19.03 
Теорія, дослідження, розроблення ГВС 81.19.03 
Техніка і технологія розроблення 52.47.21.05 
Техніка і технологія розроблення вугілля 52.35.29.05 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
Техніка і технологія розроблення морських родовищ 52.13.19.05 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Техніка і технологія розроблення руд 52.13.03.13 
РОЗРОБЛЮВАЛЬНИЙ 
Новітні розроблювальні засоби збройної боротьби і захисту від них 78.25.23 
РОЗКРІЙ 
Розкрій матеріалів на деталі низу взуття 64.41.17.17 
РОЗРЯД 
Газовий розряд 29.27.43 
РОЗРЯДНИК 
Розрядники і струмознімачі 47.59.43 
РОЗСАДНИК 
Лісові розсадники 68.47.45.07 
Розсадники і приміщення для розведення рослин 68.01.82.19 
РОЗСАДОСАДИЛЬНИЙ 
Інші посівні та розсадосадильні машини і устаткування 55.57.33.99 
Розсадосадильні машини 55.57.33.35 
РОЗСЕЛЕННЯ 
Політика розселення населення 05.41.03 
Розселення населення. Географічна демографія 05.41 
РОЗСИП 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
РОЗСИПНИЙ 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
РОЗСІЮВАННЯ 
Вимушене розсіювання світла 29.33.35 
Інтерференція. Дифракція. Дифракційне розсіювання 29.31.49 
Розсіювання світла 31.15.43.05 
РОЗСЛІДУВАННЯ 
Криміналістична тактика (тактика розслідування злочинів) 10.85.45 
Криміналістична техніка (техніка розслідування злочину) 10.85.41 
Методика розслідування окремих видів злочинів 10.85.51 
Органи розслідування 10.71.41 
Розслідування і облік нещасних випадків на виробництві 86.29.05 
Судове розслідування 10.31.41.05 
РОЗСОЛ 
Випаровувачі. Охолоджувачі. Охолоджувачі для розсолів. Льодогенератори 81.31.11.21 
Геохімія природних вод і розсолів 38.33.19 
Мінеральні, термальні води і розсоли 38.61.19 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
РОЗТОЧУВАЛЬНИЙ 
Свердла, зенкери, розгортки і розточувальні інструменти 55.31.29.31 
РОЗТЯГ 
Машини для формування і розтяування заготівок 55.59.41.33 
РОЗУКРУПНЕННЯ 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
РОЗУМІННЯ 
Сутність особистості: різні підходи до її розуміння 04.61.03 
РОЗУМОВИЙ 
Фізіологія людини і тварин. Моделювання розумових процесів 34.39 
РОЗФАСОВУВАННЯ 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
РОЗЧИН 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Відокремлення нафти від соляного розчину 61.51.13.17 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Генератори-кип'ятильники (для аміачних розчинів тощо) 81.31.11.11 
Електроліз водних розчинів 53.03.15.15 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
Одержання напівпровідникових твердих розчинів 53.41.39 
Освітлення розчинів 58.91.21 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Рівновага: рідкий розчин - насичена пара 31.15.31.07 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
Розчини 31.15.31 
Тверді розчини 53.41.51 
Термодинаміка розчинів 31.15.31.05 
Фотографічні хімікалії, розчини та хімікалії для завершальної роботи 60.33.09.07 
РОЗЧИНЕННЯ 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
Теплота розчинення 53.03.03.23 
РОЗЧИННИК 
Виробництво органічних розчинників шумуванням 65.45.33 
Екстракція розчинниками 53.03.17.23 
Розчинники і поверхнево-активні речовини 47.09.57 
РОЗЧИННІСТЬ 
Розчинність речовин у металургійних розплавах 53.03.05.29 
РОЗШИРЕННЯ 
Нові розробки, розширення асортименту безалкогольних напоїв 65.51.02 
Нові розробки, розширення асортименту в олійно-жировій промисловості 65.65.41 
Нові розробки, розширення асортименту кисломолочних продуктів 65.63.45 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
Нові розробки, розширення асортименту лікеро-горілчаних напоїв 65.47.02 
Нові розробки, розширення асортименту пива 65.43.31.45 
Нові розробки, розширення асортименту продукції м'ясної промисловості 65.59.45 
Нові розробки, розширення асортименту у виноробній промисловості 65.49.45 
РОЗШИРЮВАЧ 
Катетери. Розширювачі 76.13.29.15 
РОЗШУК 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
Розшук 10.85.49 
РОЗЩЕПЛЕННЯ 
Процеси розщеплення великих молекул 61.51.17.07 
РОК-МУЗИКА 
Рок-музика 18.41.45.17 
РОЛИКОБІЖНИЙ 
Роликобіжний спорт 77.29.44 
РОМ 
Виробництво віски, ромів, джинів та інших подібних напоїв 65.47.33 
РОМАНТИЗМ 
Мистецтво епохи романтизму 18.09.19 
Образотворче мистецтво епохи романтизму 18.31.09.23 
РОСІЙСЬКИЙ 
Історія російської музики 18.41.09.13 
Російська народна музична творчість 18.41.85.13 
Російське бібліотекознавство 13.31.91.13 
РОСІЯ 
Історія етнографії Росії 18.71.11.35 
Історія музейної справи в Росії 13.51.09.13 
Мистецтво Росії 18.19.11 
ОПК Росії 78.75.33.03 
РОСЛИНА 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
Біологія і фізіологія культурних рослин 34.31.37 
Біологія сільськогосподарських рослин 68.03.03 
Біохімія рослин 31.27.21 
Бур'янисті рослини і боротьба з ними 68.37.33 
Виробництво добрив. Виробництво речовин, що стимулюють ріст рослин 61.33 
Водний режим рослин 34.31.23 
Генетика рослин 34.23.57 
Генетична (генна)інженерія рослин 62.37.29 
Гербіциди, дефоліанти, регулятори росту рослин 61.49.37 
Дихання і обмін речовин у рослинах 34.31.19 
Дія фізичних факторів на рослини 34.31.15 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Експерименти з тваринами і рослинами під час космічних польотів 89.27.31 
Забруднювальні речовини в організмах рослин і тварин 87.26.27 
Заготівля насіння плодів, овочів і лікарських рослин 68.43.43 
Захист сільськогосподарських рослин 68.37 
Імунітет рослин до шкідників, хвороб і рослин-паразитів 68.37.07 
Інше устаткування для догляду за рослинами 55.57.35.99 
Клональне мікророзмноження рослин 62.33.29.11 
Культура тканин і органів рослин 34.31.33 
Лікарські, вітаміновмісні та інсектицидні рослини 68.35.43 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Машини і знаряддя для догляду за рослинами 55.57.35 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Методи і апаратура у фізіології рослин 34.31.05 
Механізація захисту рослин 68.85.37 
Мінеральне живлення рослин 34.31.21 
Насінні рослини 34.29.25 
Охорона рослин 87.27.05 
Патофізіологія рослин 34.31.35 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
Радіобіологія рослин 34.49.21.07 
Регулятори росту рослин 34.31.31 
Ріст і розвиток рослин 34.31.27 
Розсадники і приміщення для розведення рослин 68.01.82.19 
Спорові рослини 34.29.15 
Тепловий режим рослин 34.31.25 
Устаткування для обробітку ґрунту, поливання рослин 55.53.29.31 
Фізіологія рослин 34.31 
Фітотерапія. Лікарські рослини 76.35.49.15 
Хвороби рослин і боротьба з ними 68.37.31 
Шкідники рослин і боротьба з ними 68.37.29 
РОСЛИНА-ПАРАЗИТ 
Імунітет рослин до шкідників, хвороб і рослин-паразитів 68.37.07 
Інфекції, викликані рослинами-паразитами 76.03.45.05 
РОСЛИННА 
Біоконверсія рослинної сировини 62.35.33 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво рослинних олій 65.65.29 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Гігієна продуктів рослинного походження 76.33.35.09 
Інші питання біодеградації рослинної сировини 62.35.33.11 
Культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29 
Лікарські засоби з рослинної сировини 61.45.35 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
Мінеральна, рослинна і тваринна сировина 81.09.09 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Охорона рослинного і тваринного світу 87.27 
Перероблення рослинних олій і жирів 65.65.33 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
Рослинна сировина 62.09.37 
Рослинний і тваринний світ 23.04.05 
Рослинні відходи 87.53.13.91 
Рослинні волокнисті матеріали 81.09.09.07 
Рослинні ресурси, сировина 68.35.11 
Умови культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29.05 
РОСЛИННИЦТВО 
Біологічні основи рослинництва 68.35.05 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
Механізація і електрифікація в рослинництві 68.85.35 
Особливості рослинництва в різних природних і штучних середовищах 68.35.17 
Продукція рослинництва, її первинне оброблення і зберігання 68.35.71 
Рослинництво 68.35 
РОСЛИННІСТЬ 
Рослинність. Фітоценологія 34.29.35 
РОТА 
Засоби догляду за порожниною рота та зубами 61.47.35.07 
РОТАЦІЙНИЙ 
Ротаційна витяжка 55.16.21 
Ротаційні компресори 55.39.39.35 
Теорія і дослідження процесів ротаційної витяжки 55.16.21.03 
Технологія ротаційної витяжки 55.16.21.13 
Устаткування для ротаційної витяжки 55.16.21.29 
РОТОРНИЙ 
Поршневі роторні помпи 55.39.37.33 
Поршневі та роторні авіаційні двигуни 55.42.47.49 
Роторні ДВЗ лопатевого та інших типів 55.42.39.31 
Роторні ДВЗ типу Ванкеля 55.42.39.29 
Роторні двигуни внутрішнього згоряння 55.42.39 
РТУТНИЙ 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
РУБАННЯ 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Рубання лісу 66.15.17 
РУДНИКОВИЙ 
Геологічні та геохімічні методи пошуків родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.15 
Геологія рудних корисних копалин 38.49 
Геологія рудних родовищ 38.49.19 
Закономірності розміщення рудних родовищ 38.49.17 
Методи розвідування та оцінювання родовищ рудних і неметалічних корисних копалин 38.57.17 
Рудникова геологія 52.13.03 
Рудникове енергопостачання і освітлення 52.13.29 
Рудниковий водовідлив 52.13.31.05 
Рудниковий водовідлив, осушення родовищ, очищення вод 52.13.31 
Устаткування для кондиціонування рудникового повітря 55.33.43.43 
Утворення рудних родовищ 38.49.15 
Шахтний, рудниковий транспорт 73.49.41 
РУДНИЧНИЙ 
Ресурси рудної сировини 38.49.31 
Рудничний газ 52.13.37.07 
РУДНОТЕРМІЧНИЙ 
Дугові і руднотермічні електропечі та установки 45.43.29 
РУДА 
Аналіз руд кольорових металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.31 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Випалювання залізних руд 53.31.15.16 
Виробництво сірки з природних сірчаних руд 61.31.29.05 
Дослідження оборотності руд. Комплексне використання сировини 53.37.15.07 
Збагачування залізних руд 53.31.15.15 
Інші питання збагачування руд кольорових металів 53.37.15.99 
Перероблення руд, що містять борати 61.31.43.07 
Підготування руд кольорових металів до металургійного перероблення 53.37.15 
Подрібнювання залізних руд 53.31.15.17 
Розроблення родовищ алмазомістких руд і пісків 52.31.49 
Розроблення родовищ алюмініємістких руд 52.31.53 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
Розроблення родовищ вольфрамових руд 52.31.43 
Розроблення родовищ залізних руд 52.29.29 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
Розроблення родовищ марганцевих руд 52.29.31 
Розроблення родовищ миш'якових руд 52.31.57 
Розроблення родовищ мідних руд 52.31.29 
Розроблення родовищ мідно-молібденових руд 52.31.31 
Розроблення родовищ мідно-нікелевих руд 52.31.35 
Розроблення родовищ мідно-цинкових руд 52.31.33 
Розроблення родовищ молібденових і вольфрамо-молібденових руд 52.31.45 
Розроблення родовищ нікелевих руд 52.31.37 
Розроблення родовищ оловомістких руд і пісків 52.31.41 
Розроблення родовищ руд і розсипів кольорових і рідких металів та алмазів 52.31 
Розроблення родовищ руд радіоактивних металів 52.31.61 
Розроблення родовищ руд чорних металів 52.29 
Розроблення родовищ свинцево-цинкових і поліметалічних руд 52.31.39 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
Розроблення родовищ хромових руд 52.29.33 
Техніка і технологія розроблення руд 52.13.03.13 
Транспортування руд і продуктів їхнього збагачування 53.37.15.87 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
РУЙНУВАННЯ 
Вибухові способи руйнування. Ядерні вибухи 52.13.21.19 
Гідравлічні способи і засоби руйнування 52.13.07.11 
Дослідження процесів руйнування вугілля робочим інструментом гірничих машин 55.33.33.03 
Електротехнічні способи і засоби руйнування 52.13.07.13 
Машини для руйнування дорожніх покриттів і ремонту доріг 55.53.33.37 
Руйнування 53.49.09.17 
Руйнування матеріалів і гірських порід 52.13.07 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
РУЛОННИЙ 
Будування покрівель з рулонних матеріалів 67.13.39.05 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
РУЛЬОВИЙ 
Рульове керування і неведучі мости автомобілів 55.43.41.35 
РУСЛО 
Русла і гирла рік 70.27.05.07 
РУСЛОВИЙ 
Руслові процеси. Морфометрія 37.27.25 
РУСЬ 
Літературознавство доби Київської Русі 17.01.27.03 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
РУХ 
Антивоєнний рух 11.25.37 
Безпека руху міського транспорту 73.43.17 
Безпека руху на залізничному транспорті 73.29.17 
Взаємовідношення між церквами і релігіями. Екуменичний рух 21.61.41 
Експлуатація залізниць. Організація руху. Перевезення 73.29.61 
Збройні формування національно-визвольних рухів 78.27.63 
Зв'язані нелінійні осцилятори. Квазіперіодичний рух 28.29.65.15 
Інші системи керування рухом 89.23.99 
Керування повітряним рухом 73.37.11 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Кінематика. Математико-механістична геометрія руху 30.15.37 
Масовий культурний рух сучасності 13.11.59 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Механізми для перетворення зворотно-поступального руху поршня в обертальний рух вала 55.42.27.29 
Механізми перетворення руху 55.03.45.35 
Міжнародний рух капіталів 06.51.67 
Міжнародні організації і установи. Міжнароднийі екологічний рух 87.05.33 
Нації та національно-визвольні рухи як суб'єкти міжнародних відносин 11.25.45 
Національний рух 11.15.37.03 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Олімпійські ігри. Олімпійський рух 77.31.13 
Організація і безпека дорожнього руху 73.31.17 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
Партії та рухи з релігійними поглядами 11.15.51.03 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Прилади для вимірювання параметрів руху 59.31.31 
Профспілковий рух. Боротьба за права працівників 06.77.92 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух міжпланетних космічних апаратів 89.21.37 
Рух неприєднання 11.25.39 
Рух плазми 30.51.19 
Рух рідин і газів у пористих середовищах 30.51.31 
Рух сумішей 30.51.29 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Рух штучних супутників Землі і планет 89.21.33 
Системи керування повітряним рухом 47.49.35 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
Стійкість і стабілізація руху 30.15.19 
Стійкість руху. Нелінійні рівняння 28.29.65.11 
Сучасні рухи земної кори 37.31.31; 38.45.15 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теоретичні дослідження руху рухомого складу 55.41.03.03 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Теорія керування і регулювання руху 30.15.23 
Теорія руху і тяговий розрахунок автомобілів 55.43.03.17 
Теорія руху тіл Сонячної системи 41.03.15 
РУХЛИВІСТЬ 
Біофізика рухливості та цитоскелета 34.17.21 
Молекулярна біологія рухливості та опорного апарата клітини 34.15.45 
Фізіологія нервово-м'язової системи скелета. Рухливість 34.39.21 
РУХОМИЙ 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Дизельний рухомий склад 55.41.31 
Електричний рухомий склад 55.41.29 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Математичні моделі електродинаміки рухомих середовищ 27.35.37 
Право власності. Рухоме майно. Нерухомість 10.27.55 
Пристрої для прикріплення етикеток. Рухомі рамки 81.90.13.15 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
Рухомий склад залізниць нових типів 55.41.39 
Рухомий склад інших типів 55.41.39.33 
Рухомий склад на магнітній підвісці 55.41.39.29 
Рухомий склад на повітряній подушці 55.41.39.31 
Рухомі ігри 77.29.36 
Системи автоматичного керування рухомим складом 55.41.05.37 
Системи передавання рухомих зображень 49.40 
Теоретичні дослідження руху рухомого складу 55.41.03.03 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
РУЧНИЙ 
Вироби ручного ткацтва та ручного килимарства 80.31.11.07 
Колісні вантажоперевезення. Ручні візки. Тачки 73.49.99.07 
Механізований і ручний будівельний інструмент 67.17.27 
Механічне або ручне оброблення 81.37.13.13 
Пристрій ручного введення даних 50.10.45 
Ручний м'яч (гандбол) 77.29.45 
Ручні пневматичні, гідравлічні та електричні машини для будівельних і монтажних робіт 55.53.37.41 
РУШІЙ 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Шини, колеса і неколісні рушії автомобілів 55.43.41.39 
РУШІЙНИЙ 
Компонування і загальний характер рушійних і енергетичних установок 55.49.07.39 
Розроблення ракетних двигунів і рушійних установок (РУ) 55.42.49.29 
РЯТУВАЛЬНИЙ 
Шлюпкові та рятувальні пристрої 55.45.31.39 
РІД 
Інші роди військ 78.27.33 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Патологічні роди 76.29.48.15 
Сувенірні вироби та прикраси з кістки та рогу 80.31.35.15 
Фізіологічні роди 76.29.48.13 
Художнє оброблення кістки та рогу 80.31.35.13 
САДИВНИЙ 
Сівба і сіяння. Засівний садивний матеріал 68.29.19 
САДИЛЬНИЙ 
Машини для основного внесення добрив, посівні та садильні машини 55.57.33 
САДІВНИЦТВО 
Квітникарство і декоративне садівництво 68.35.57 
Садівництво 68.35.59 
САДІННЯ 
Машини і знаряддя для міжрядної та внутрірядного обробітку посівів і садіння в рослинництві 55.57.35.29 
САЛЬДО 
Зовнішньоторговельний обіг. Сальдо торговельного балансу 72.19.37 
САЛЬМОНЕЛЬОЗ 
Сальмонельоз 76.29.50.57 
САМОВРЯДУВАННЯ 
Громадське самоврядування 11.15.77 
Статистика місцевого самоврядування 83.37.61.05 
САМОДІЮЧИЙ 
Муфти зчіпні, самодіючі 55.03.35.19 
САМООБСЛУГОВУВАННЯ 
Оптова торгівля через склади-магазини самообслуговування 71.29.12 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
САМООРГАНІЗАЦІЯ 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
САМООРГАНІЗОВАНИЙ 
Самоорганізовані системи 28.19.27 
САМООСВІТА 
Освіта для дорослих. Підвищення кваліфікації. Самоосвіта 14.37 
Самоосвіта дорослих 14.37.29 
САМООЧИЩЕННЯ 
Проблеми евтрофікації і самоочищення вод 87.19.21 
САМОХІДНИЙ 
Випробування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.35 
Додаткове устаткування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.39 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
Розрахунок і конструювання тракторів і самохідних шасі 55.57.29.05 
Самохідні артилерійські установки 78.25.07.19 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
САНАТОРІЙ 
Курорти. Санаторії 76.29.60.07 
САНІТАР 
Санітари 76.01.79.11 
САНІТАРІЯ 
Ветеринарна санітарія 68.41.31 
Організація промислової санітарії в машинобудуванні 55.01.94.75 
Промислова санітарія в металургії 53.01.94.07 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
САНІТАРНИЙ 
Благоустрій і санітарний стан населених пунктів 75.31.41 
Вантажопасажирські та санітарні автомобілі 55.43.29.35 
Гігієна і санітарна охорона міст 76.33.33.05 
Машини для літнього і зимового прибирання і санітарного очищення міст 55.55.31 
Санітарна мікробіологія 34.27.49 
Санітарна освіта 76.35.37 
Санітарна освіта в армії 76.35.37.15 
Санітарна освіта в закладах охорони здоров'я 76.35.37.05 
Санітарна освіта в навчальних закладах 76.35.37.13 
Санітарна освіта в системі цивільної оборони 76.35.37.17 
Санітарна освіта в сільському господарстві 76.35.37.11 
Санітарна освіта на підприємствах 76.35.37.07 
Санітарна охорона води 76.01.94.07 
Санітарна охорона ґрунту 76.01.94.11 
Санітарна охорона повітря 76.01.94.05 
Санітарне обладнання на складах 81.89.05.13 
Санітарний нагляд за лікарськими речовинами 76.75.29.11 
Санітарний нагляд за побутовими товарами 76.75.29.13 
Санітарний нагляд за різними масовими заходами 76.75.29.15 
Устаткування для санітарного оброблення посуду і приладів 55.65.49 
САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ 
Виробництво паперових виробів медичного, санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43 
Санітарно-гігієнічний контроль довкілля. Нормативи. Стандарти 87.24.31 
Санітарно-гігієнічні засоби 76.09.27 
Санітарно-гігієнічні умови праці 86.21.03 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
САНІТАРНО-ПОБУТОВИЙ 
Санітарно-побутове обслуговування 86.25.11 
САНІТАРНО-ТЕХНІЧНИЙ 
Виробництво санітарно-технічного устаткування 67.15.57 
Внутрішнє санітарно-технічне Устаткування 67.53.29 
Роботи щодо санітарно-технічного і інженерного обладнання будинків 67.13.47 
Санітарно-технічне устаткування 87.01.81.21 
САНІТАРНО-ХАРЧОВИЙ 
Санітарно-харчовий нагляд 76.75.29.09 
САНКИ 
Ковзні транспортні засоби. Сани. Санки 73.49.99.11 
САНКЦІЯ 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
САННИЙ 
Санний спорт 77.29.48 
САНТЕХНІЧНИЙ 
Устаткування для виробництва будівельної і сантехнічної кераміки 55.53.39.35 
САПРОПЕЛЬ 
Розроблення родовищ сапропелю 52.35.33 
СВЕРДЛИЛЬНИЙ 
Свердлильний та довбальний інструмент 66.29.37.17 
Свердлильні деревообробні верстати 66.29.29.21 
Свердлильні та свердлильно-копіювальні верстати 66.29.35.23 
СВЕРДЛИЛЬНО-КОПІЮВАЛЬНИЙ 
Свердлильні та свердлильно-копіювальні верстати 66.29.35.23 
СВЕРДЛИЛЬНО-РОЗТОЧУВАЛЬНИЙ 
Свердлильно-розточувальні верстати 55.29.33.39 
СВЕРДЛІННЯ 
Інструмент для свердління, довбання, пазування деревини 55.31.39.33 
Свердління 66.29.31.21 
СВЕРДЛО 
Свердла, зенкери, розгортки і розточувальні інструменти 55.31.29.31 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
СВЕРДЛОВИНА 
Багатопластове закінчування свердловин 52.47.15.27 
Буріння геологорозвідувальних свердловин 38.59.15 
Буріння і закінчування нафтових і газових свердловин 52.47.15 
Буріння свердловин на морі та в інших акваторіях 52.47.16 
Буріння свердловин на суші 52.47.15.15 
Вимірювання параметрів свердловин і пласта в процесі буріння 52.47.15.19 
Вплив на привибійну зону свердловин 52.47.25.09 
Геофізичні дослідження в свердловинах 38.57.25 
Дослідження нафтових і газових пластів і сверлловин 52.47.17 
Експлуатація і ремонт нафтових і газових свердловин 52.47.25 
Закінчування свердловин 52.47.15.25 
Кріплення, цементування і тампонаж свердловин 52.47.16.13 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
Перфорація свердловин 52.47.15.29 
Промислові дослідження свердловин 52.47.18.07 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердловин 52.13.23.17 
Ремонт свердловин 52.47.25.13 
Способи експлуатації свердловин 52.47.25.05 
Способи і технологія буріння свердловин 52.47.15.21 
Теоретичні питання буріння нафтових і газових свердловин 52.47.15.03 
Ускладнення в процесі експлуатації свердловин 52.47.25.11 
Устаткування для вибою свердловини 52.47.15.33 
Устаткування для дослідження свердловин 52.47.18.15 
Устаткування для експлуатації нафтових і газових свердловин 55.39.29.35 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
Устаткування для свердловин 52.47.25.07 
СВИНАРСТВО 
Свинарство 68.39.35 
СВИНЕЦЬ 
Виробництво свинцю 53.37.91.23 
СВИНЦЕВО-ЦИНКОВИЙ 
Розроблення родовищ свинцево-цинкових і поліметалічних руд 52.31.39 
СВІДОМІСТЬ 
Буття. Матерія. Свідомість 02.15.21 
СПЕЦИФІКА Фольклор як форма суспільної свідомості.Специфіка фольклору 17.71.01.11 
Мистецтво та інші форми суспільної свідомості 18.07.25 
Політична свідомість 11.15.83 
Проблеми релігійної свідомості 21.21 
Психіка і свідомість 15.21.31 
Соціологія суспільної свідомості 04.51.43 
СВІДОЦТВО 
Авторське свідоцтво 85.37.33 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Чинність свідоцтва на торговельну марку 85.31.35.17 
СВІДЧЕННЯ 
Слухання. Свідчення 10.31.41.03 
СВІЙСЬКИЙ 
Генетика свійських тварин 34.23.59 
СВІТ 
Бібліографія в окремих країнах світу 13.41.91 
Воєнна історія стародавнього світу 78.09.05 
Воєнно-політичний стан в окремих країнах і регіонах світу 78.17.05 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Географія стародавнього світу 39.23.11 
Давній світ (до Ц ст. н. е.) 03.09.23 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Інші мови світу 16.41.99 
Культура в сучасному світі 13.11 
Мови світу 16.41 
Моделі віртуальних світів (картин світу) 28.29.67.13 
Музика в сучасному світі 18.41.11 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Населення світу 05.61 
Образотворче мистецтво древнього світу 18.31.09.13 
Охорона довкілля і природних ресурсів у світі 87.51.14 
Охорона рослинного і тваринного світу 87.27 
Поліатеїстичні релігії та атеїзм древнього світу 21.15.21 
Рослинний і тваринний світ 23.04.05 
Статистика окремих регіонів світу 83.37.91 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
СВІТЛО 
Вимушене розсіювання світла 29.33.35 
Джерела світла 45.51.29 
Дисоціація молекул під дією світла 31.15.16 
Метеори. Зодіакальне світло. Міжпланетне середовище 41.19.33 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
Одержання покриттів, що не відбивають світла 81.37.15.05 
Поглинання світла і забарвлення золів 31.15.43.07 
Прилади увімкнення і керування джерелами світла 45.51.31 
Розсіювання світла 31.15.43.05 
СВІТЛОВИЙ 
Прискорювачі, побудовані за принципом світлового тиску 47.31.35 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
СВІТЛОВОДНИЙ 
Апаратура світловодного зв'язку 49.44.33 
Мережі і системи світловодного зв'язку 49.44.29 
Світловодні лінії зв'язку 49.44.31 
СВІТЛОЛІКУВАННЯ 
Світлолікування (Фототерапія) 76.29.60.15 
СВІТЛОПРОВІДНИЙ 
Світлопровідний зв'язок і апаратура 49.44 
СВІТЛОТЕХНІКА 
Світлотехніка 45.51 
СВІТЛОТЕХНІЧНИЙ 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання світлотехнічних величин 59.41.31 
Світлотехнічні електровстановлювальні вироби 45.51.35 
СВІТНІСТЬ 
Зірки за класом світності та спектральним типом 41.23.31 
СВІТОВИЙ 
Біологічні ресурси Світового океану і внутрішніх водойм 69.09 
Вивчення світових товарних ринків 72.25.33 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
Географія світового господарства. Міжнародний поділ праці 39.21.15 
Загальні питання світового господарства 06.51.01 
Загальні проблеми і тенденції розвитку світового господарства 06.51.02 
Історія другої світової війни 78.09.15 
Історія світових цивілізацій 03.29.09 
Кон'юнктура світових товарних ринків 72.25.31 
Конкуренція на світових товарних ринках 72.25.37 
Основні напрями інтеграції промисловості будівельних матеріалів у світову економіку 67.09.01.05 
Прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків 72.25.39 
Пропозиція та рівновага на світових товарних ринках 72.25.41 
Світове господарство. Міжнародні економічні відносини 06.51 
Світове літературознавство 17.01.09.03 
Світовий економічний розвиток. Глобальні проблеми економіки 06.51.25 
Світовий фольклор.Фольклор народів окремих країн 17.71.07.17 
Світові природні ресурси 06.51.21 
Світові товарні ринки 72.25 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Ціни світового ринку та їхня динаміка 72.25.29 
СВІТОГЛЯД 
Література та ідеологія. Роль світогляду в літературній творчості 17.07.03 
СВІТОГЛЯДНИЙ 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
СВОБОДА 
Злочини проти основних свобод, прав людини 10.77.21.05 
Особистість у політиці. Основні права, свободи та обов'язки громадян 11.15.81 
СВЯТО 
Історія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.09 
Масові видовища і театралізовані свята 18.46 
Масові видовища і театралізовані свята в окремих країнах 18.46.91 
Методика проведення фізкультурних свят і спортивних змагань 77.31.03 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Окремі види масових видовищ і театралізованих свят 18.46.45 
Політичні свята, річниці політичних подій та інші політичні кампанії 11.01.57 
Теорія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.07 
СЕГНЕТОЕЛЕКТРИКА 
Сегнето- і антисегнетоелектрики 29.19.35 
Сегнетоелектрики і п'єзоелектрики 47.09.33 
СЕДИМЕНТАЦІЙНО-ДИФУЗІЙНИЙ 
Седиментаційно-дифузійна рівновага 31.15.41.09 
СЕДИМЕНТОГЕНЕЗ 
Седиментогенез 52.13.41.07 
СЕЗОННИЙ 
Регулювання стоку (сезонне, багаторічне) 70.94.21 
СЕЗОННОЗАМЕРЗЛИЙ 
Формування вічно- і сезоннозамерзлих порід 38.65.15 
СЕЙСМІЧНИЙ 
Сейсмічне районування, карти 37.31.19.17 
Сейсмічні збурення (земні та техногенні) 37.31.19.15 
Сейсмічні хвилі 37.31.19.13 
СЕЙСМІЧНІСТЬ 
Сейсмічність Землі 37.31.19.07 
СЕЙСМОЛОГІЧНИЙ 
Сейсмологічна модель 37.31.17.05 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
СЕЙСМОЛОГІЯ 
Інженерна сейсмологія. Інженерно-сейсмологічні дослідження в будівництві 67.21.21 
Сейсмологія 37.31.19 
СЕЙСМОСТІЙКИЙ 
Сейсмостійкі конструкції 67.11.59 
СЕЙСМОТЕКТОНІКА 
Землетруси і сейсмотектоніка 52.13.49.07 
СЕКРЕТНИЙ 
Засоби зберігання секретності інформації 20.53.37 
Секретні винаходи 85.31.31.25 
СЕКСОЛОГІЯ 
Сексологія. Сексопатологія 76.35.39 
СЕКСОПАТОЛОГІЯ 
Сексологія. Сексопатологія 76.35.39 
СЕКСУАЛЬНИЙ 
Сексуальна орієнтація 76.35.39.17 
Сексуальна поведінка 76.35.39.15 
Сексуальні розлади 76.35.39.19 
СЕКТОР 
Громадський сектор 06.56.51 
Державний сектор. Державні підприємства 06.56.45 
Кооперативний сектор. Кооперативні підприємства 06.56.61 
Неформальний сектор. Нелегальна економічна діяльність 06.56.71 
Приватний сектор і приватні підприємства 06.56.41 
СЕКЦІЙНИЙ 
Плавлення в секційних кристалізаторах 53.03.15.37 
СЕКЦІЙНО-МОДУЛЬНИЙ 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
СЕЛЕКТОРНИЙ 
Мультиплексні та селекторні канали 50.09.51 
СЕЛЕКЦІЯ 
Генетика і селекція мікроорганізмів 34.27.21 
Мутагенез у селекції зернових культур 34.23.19.07 
Селекція і насінництво сільськогосподарських культур 68.35.03 
СЕЛЕН 
Одержання напівпровідникового селену і телуру 53.41.33 
Одержання подвійних сполук із селеном 53.41.37.17 
Розроблення родовищ селену і телуру 52.31.59 
СЕЛЕНОДЕЗІЯ 
Селенодезія, планетодезія 36.39.15 
Селенодезія. Планетодезія. Картографування Місяця і планет 36.39 
СЕЛІТРА 
Виробництво аміачної селітри 61.33.29.05 
СЕЛО 
Перебування в заміських будинках, на дачах, у селі 71.37.08.17 
СЕЛЬ 
Споруди для боротьби із зсувами і селевими потоками 70.17.48 
СЕЛЯНИН-ОРЕНДАТОР 
Правове регулювання виробничої діяльності селян-орендарів 10.51.61 
СЕЛЯНСЬКИЙ 
Правове регулювання діяльності одноосібних селянських господарств 10.51.55 
СЕМАНТИКА 
Лексична семантика 16.21.47.03 
Семантика 16.21.51 
Формальні моделі семантики 16.21.51.11 
СЕМАНТИЧНИЙ 
Семантичні відношення 16.21.51.05 
Семантичні сітки 16.21.51.13 
СЕМІНАР 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних семінарів з питань металургії 53.01.13.17 
Семінари, з'їзди з питань етнографії 18.71.01.11 
Семінари-презентації нових товарів, виставки канцелярських товарів 80.39.01.13 
СЕМІОТИКА 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
Напрями в сучасній семіотиці 28.29.69.15 
Семіотика (теорія знакових систем) 28.29.69 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Структура семіотики та її понятійний апарат. Основні закони семіотики 28.29.69.05 
СЕМІОТИЧНИЙ 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
СЕМІТСЬКО-ХАМІТСЬКА 
Семітсько-хамітські мови 16.41.39 
СЕНІЛЬНИЙ 
Сенільні психози 76.29.52.35 
СЕНСОР 
Нейробіоніка. Сенсори 34.53.19 
СЕНСОРНИЙ 
Фізіологія сенсорних систем. Периферична нервова система 34.39.19 
СЕПАРАТОР 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Сепаратор 87.01.81.25 
СЕПАРАЦІЙНИЙ 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
СЕПАРАЦІЯ 
Устаткування для фільтрації, сепарації та осадження 55.39.31.31 
СЕПСИС 
Сепсис новонароджених 76.29.47.13 
СЕРВІС 
Організація обслуговування та ресторанний сервіс 71.33.33 
СЕРЕДЗЕМНОМОР'Є 
Стародавні мови Середземномор'я 16.41.31 
СЕРЕДНІЙ 
Великий, середній і малий бізнес 82.15.21.15 
Великі, дрібні і середні підприємства 06.56.25 
Виховання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.05 
Воєнна історія середніх віків 78.09.07 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Історія середньої професійної освіти, педагогіки середньої професійної освіти 14.09.33 
Методика викладання навчальних дисциплін у середніх професійних навчальних закладах 14.33.09 
Мистецтво середніх віків 18.09.11 
Образотворче мистецтво середніх віків 18.31.09.15 
Освіта і навчання в середніх професійних навчальних закладах 14.33.07 
Освіта середня 76.75.33.19 
Позашкільна робота в середніх професійних навчальних закладах 14.33.19 
Середні віки (Ц ст. - АДГ0) 03.09.25 
Середній медичний персонал 76.01.79.07 
Середня професійна освіта. Педагогіка середньої професійної освіти 14.33 
Середня професійно-технічна освіта для підготування кадрів середньої кваліфікації 
81.79.11.17 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Типи середніх професійних навчальних закладів 14.33.21 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
СЕРЕДНЬОТЕМПЕРАТУРНИЙ 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Середньотемпературне устаткування побутове 55.67.29.29 
СЕРЕДОВИЩЕ 
Акустика природних середовищ 29.37.27 
Апаратура і методи дослідження міжпланетного середовища, навколоземного простору і земної атмосфери 89.15.35 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та у розріджених середовищах 81.29.31 
Взаємодія атомів і молекул із середовищем 29.29.41 
Виробниче середовище 81.95.59.13 
Вплив складу газового середовища 81.33.05.05 
Гідробіологія середовища проживання об'єктів аквакультури 69.25.03 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Естетична організація предметного середовища 81.95.29 
Загальні проблеми дослідження туманностей і міжзоряного середовища 41.25.02 
Контрольовані середовища для термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.11 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процес різання 55.19.03.33 
Мастильно-охолоджувальні середовища та їхній вплив на процеси абразивного оброблення 55.19.05.31 
Математичні моделі електродинаміки рухомих середовищ 27.35.37 
Метеори. Зодіакальне світло. Міжпланетне середовище 41.19.33 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Механіка геоматеріалів і пористих середовищ 30.19.31 
Міжзоряне середовище 41.25.29 
Міжпланетне середовище 41.03.23 
Нелінійні оптичні властивості середовищ 29.33.25 
Організм і середовище 34.35.15 
Основи механіки дискретних систем і механіки суцільного середовища 30.03.15 
Особливості рослинництва в різних природних і штучних середовищах 68.35.17 
Охорона і поліпшення міського середовища 87.03.15 
Охорона пам'ятників міського середовища XIX ст. 13.61.09.13 
Плинність середовищ з особливими властивостями 30.51.27 
Поляризація. Подвійне променезаломлення. Дисперсія в анізотропних середовищах 29.31.51 
Популяція і середовище 34.35.17 
Прилади для вимірювання акустичних властивостей середовищ і матеріалів 59.39.33 
Прилади для вимірювання оптичних властивостей середовищ і матеріалів 59.41.33 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
Реєструвальні середовища для голографії 47.37.33 
Рух рідин і газів у пористих середовищах 30.51.31 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
Стан і оптимізація середовища проживання 87.24.29 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Туманності. Міжзоряне середовище 41.25 
Умови середовища і здоров'я населення 39.25.15 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
Штучні середовища 68.33.33 
СЕРЕДОСТІННЯ 
Хвороби середостіння 76.29.35.17 
СЕРЕЖКА 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
СЕРІАЛ 
Серіали 18.67.45.13 
СЕРТИФІКАЦІЯ 
Акредитація органів із сертифікації 84.07.81 
Викладання сертифікації та підвищення кваліфікаційного рівня аудиторів 84.05.45 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Державні та міжнародні системи та служби із сертифікації 84.05.80 
Добровільна сертифікація 84.08.13 
Історія та методологія сертифікації 84.05.09 
Матеріали загального характеру із сертифікації 84.05.05 
Обов'язкова сертифікація 84.08.11 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Сертифікація 72.15.61; 84.05 
Сертифікація в галузі охорони праці 86.01.38 
Сертифікація в лісовому господарстві 68.47.31.11 
Сертифікація продукції та систем забезпечення якості 81.81.26 
Сертифікація систем якості 84.08 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Стандартизація робіт із сертифікації 84.05.37 
Стандартизація, метрологія та сертифікація 71.01.37 
Статистичні відомості із сертифікації 84.05.73 
Сучасний стан і перспективи сертифікації 84.05.11 
СЕРЦЕ 
Аритміі серця 76.29.30.13 
Гіпертрофія серця 76.29.30.25 
Зупинка серця 76.29.30.29 
Ішемічна хвороба серця 76.29.30.07 
Непрямий масаж серця 76.29.45.07 
Пороки серця 76.29.30.31 
Шуми серця 76.29.30.33 
СЕРЦЕВИЙ 
Серцеві хвороби 76.29.30.05 
СЕРЦЕВИНА 
Машини і пристрої підготування плодів для консервування (видалення кісточок і серцевини, зняття шкірочки, різання) 55.63.41.31 
СЕРЦЕВО-СУДИННИЙ 
Серцево-судинна недостатність 76.29.30.15 
СЕЧА 
Дослідження сечі 76.35.33.11 
СЕЧОВИЙ 
Аномалії сечових шляхів 76.29.43.05 
Хвороби сечовода і сечового міхура. Діурез 76.29.43.11 
СЕЧОВІД 
Хвороби сечовода і сечового міхура. Діурез 76.29.43.11 
СЕЧОКАМ'ЯНИЙ 
Сечокам'яна хвороба 76.29.43.07 
СИГАРА 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
СИГАРЕТА 
Машини і устаткування для виробництва сигарет 55.63.45.31 
Машини і устаткування для виробництва цигарок і сигарет 55.63.45.35 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
СИГНАЛ 
Аналіз і оброблення електроакустичних сигналів 47.55.35 
Голографічне оброблення зображень і сигналів 47.37.35 
Електростатичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.35 
Запис і відтворювання сигналів 47.53 
Інші системи запису і відтворювання сигналів 47.53.99 
Магнітні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.29 
Методи приймання та оброблення сигналів 47.05.17 
Механічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.37 
Оптичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.31 
Синтез і оброблення телевізійних сигналів 47.51.39 
Теорія обробляння сигналів у системах зв'язку 49.03.05 
Теорія сигналів 28.21.15 
Термічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.33 
СИГНАЛІЗАТОР 
Застосування автономних пожежних сигналізаторів 81.92.86.11 
СИГНАЛІЗАЦІЯ 
Електроустаткування автомобілів, сигналізація і контрольні прилади 55.43.41.43 
Елементи і пристрої сигналізації, централізації та блокування 59.73.35.15 
Зв'язок і сигналізація 47.01.86; 50.01.86; 59.01.86; 76.01.86 
Зв'язок і сигналізація на автомобільному транспорті 73.31.86 
Зв'язок і сигналізація на водному транспорті 73.34.86 
Зв'язок і сигналізація на залізничному транспорті 73.29.86 
Зв'язок і сигналізація на міському транспорті 73.43.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах 44.01.86; 45.01.86; 49.01.86; 53.01.86; 55.01.86; 61.01.86; 64.01.86; 66.01.86; 68.01.86; 69.01.86; 71.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах чорної металургії 53.31.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Зв'язок і сигналізація на підприємстві 62.01.86 
Зв'язок і сигналізація на повітряному транспорті 73.37.86 
Зв'язок і сигналізація на трубопровідному транспорті 73.39.86 
Конторські засоби сигналізації 59.73.35 
Організація сигналізації на металургійних підприємствах і застосовувані пристрої 53.01.86.23 
Пожежна сигналізація 81.92.86 
Пристрої сигналізації в інфрачервоному діапазоні 47.57.31 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Системи пожежної сигналізації на машинобудівних заводах 55.01.92.92 
Системи пожежної сигналізації на металургійних заводах 53.01.92.23 
Системи пожежної сигналізації на підприємствах 59.01.92.36 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Телемеханіка, зв'язок і сигналізація у водному господарстві 70.85.86 
Технічні засоби пожежної сигналізації 81.92.86.05 
СИГНАЛЬНИЙ 
Піротехнічні сигнальні пристрої. Освітлювальна апаратура 61.43.37.05 
СИЛА 
Авіація військово-морських сил 78.25.25.11 
Аеродинамічні сили і моменти 55.49.03.31 
Військові навчання Збройних Сил України 78.27.01.05 
Військові навчання коаліційних збройних сил 78.27.01.15 
Військово-морські сили (ВМС) 78.27.13 
Внутрішня і міжнародна міграція робочої сили 06.77.65 
Електрорушійна сила 53.03.07.11 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Загальні питання оперативного (бойового) підготування і воєнних (бойових) дій збройних сил 78.27.01 
Закони сухопутних збройних сил. Статути 10.77.05.13 
Застосування збройних сил 78.27.37 
Збройні Сили 23.04.18 
Збройні сили 78.27 
Збройні сили воєнних блоків 78.27.60 
Збройні сили НАТО 78.27.59 
Збройні сили ООН 78.27.61 
Збройні сили України 78.27.51 
Збройні сили інших держав 78.27.55 
Інші види збройних сил 78.27.31 
Інші функціональні структури збройних сил 78.27.15.13 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Керування збройними силами держави 78.27.02 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Керування силами та засобами на пожежі 81.92.17.07 
Коаліційні збройні сили 78.27.62 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
Міжмолекулярні сили 29.29.25 
Надводні сили 78.27.13.05 
Наука як продуктивна сила. Економіка науки 06.54.41 
Операції збройних сил 78.27.37.13 
Організаційна структура збройних сил 78.19.05.07 
Основні сили оборони 78.27.15.07 
Підводні сили 78.27.13.07 
Повітряні сили (Військово-Повітряні сили) 78.27.11 
Політична роль збройних сил 11.15.69 
Прилади для вимірювання сили і сили тяжіння 59.31.35 
Продуктивні сили і науково-технічний прогрес 06.54 
Ракетні війська (сили) стратегічного призначення 78.27.05 
Ракетно-космічні війська (сили) 78.27.03 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Розміщення продуктивних сил. Економічна географія 06.61.23 
Сили швидкого реагування 78.27.15.05 
Системи управління військами (силами) 78.19.13.05 
Статика. Сили. Рівновага. Притягання 30.15.39 
Стратегічне розгортання збройних сил 78.27.37.05 
Теорія видів збройних сил 78.19.15 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Теорія управління збройними силами 78.19.13 
Термоелектрорушійна сила в металургійних системах 53.03.07.13 
Тил збройних сил. Служби тилу 78.27.19 
Функціональні структури збройних сил 78.27.15 
СИЛІКАГЕЛЬ 
Силікагель 61.61.49.23 
СИЛІКАТ 
Природні силікати. Природні глини 61.61.49.17 
Рідке скло. Силікати натрію і калію 61.31.47.07 
Синтетичні силікати. Синтетичні цеоліти 61.61.49.21 
СИЛІКАТНИЙ 
Силікатна сировина. Розроблення родовищ силікатної сировини 61.35.09 
Технологія виробництва силікатних матеріалів 61.35 
СИЛІКОГІДР 
Силікогідриди. Силіциди 61.31.47.11 
СИЛІЦИД 
Силікогідриди. Силіциди 61.31.47.11 
СИЛІЦІЙОРГАНІЧНИЙ 
Силіційорганічні сполуки 31.21.29.11 
СИЛІЦІЮВАННЯ 
Силіціювання 55.21.19.23 
СИЛОВИЙ 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Інші види силових електричних конденсаторів 45.35.99 
Корабельні силові установки 78.25.25.31 
Плавучі засоби без силових установок 73.34.09.05 
Силова перетворювальна техніка 45.37 
Силові вентилі 45.37.29 
Силові електричні конденсатори 45.35 
Силові кабелі 45.47.33 
Силові статичні перетворювачі 45.37.31 
Силові установки 55.42.45 
Системи тяги. Силові установки 73.29.61.15 
СИЛЬНИЙ 
Сильна взаємодія 29.05.29 
СИМВОЛ 
Прилади креслярські для нанесення букв і символів 59.73.33.47 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Символи держави 10.15.61 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
СИМВОЛІЗМ 
Мистецтво початку XX ст. (декаданс, модернізм, авангардизм, символізм, експресіонізм, імпресіонізм тощо) 18.09.25 
СИМПОЗІУМ 
Виставки, симпозіуми, конкурси, ярмарки-продажі 80.33.01.15 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань кіномистецтва 18.67.01.15 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми щодо питань вивчення культури 13.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в авіабудуванні 55.47.01.13 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в галузі історичних наук 03.01.13 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
Міжнародні з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань культури 13.17.13 
Міжнародні конгреси, з'їзди, конференції, симпозіуми з питань мистецтва 18.17.13 
Міжнародні конгреси, конференції, симпозіуми, наради, виставки 87.05.32 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Організації, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми наукознавців 12.01.13 
Організації, з'їзди, конференції, конгреси, симпозіуми, семінари, виставки в галузі сертифікації 84.05.13 
Організація і проведення наукових і технічних симпозіумів з питань металургії 53.01.13.15 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
СИНДРОМ 
Афективні синдроми 76.29.52.11 
Дістрес синдром новонароджених 76.29.47.11 
Кардіопульмональний синдром 76.29.30.35 
Колагенові хвороби і близькі синдроми 76.29.32 
Судомний синдром 76.29.47.19 
СИНЕРГЕТИКА 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
Синергетика 28.29.65 
СИНОПТИЧНИЙ 
Синоптична кліматологія 37.23.37 
СИНТАГМАТИЧНИЙ 
Парадигматичні, синтагматичні і єрархічні відношення між мовними одиницями 16.21.15.05 
СИНТАКСИС 
Синтаксис 16.21.43 
СИНТАКСИЧНИЙ 
Речення як основна синтаксична одиниця 16.21.43.03 
Синтаксична типологія 16.21.43.21 
Способи вираження синтаксичних зв'язків і відношень 16.21.43.11 
Типи синтаксичних зв'язків між словами 16.21.43.05 
СИНТЕЗ 
Аналіз і синтез скінченних автоматів 28.25.15 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Електрохімічний синтез органічних речовин 61.13.25.33 
Клонування, картування, ідентифікація і синтез генів 62.37.99.07 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Промисловий синтез органічних барвників і пігментів 61.39 
Синтез високомолекулярних сполук 31.25.19 
Синтез і оброблення телевізійних сигналів 47.51.39 
Синтез і перетворення мінералів і гірських порід 38.39.17 
Синтез мистецтв в архітектурі 67.07.33 
СИНТЕТИЧНИЙ 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
Виробництво штучних і синтетичних волокон та ниток 64.29.09.13 
ГВС формування синтетичних смол 81.19.51.15 
Гігієна синтетичних харчових продуктів, харчових добавок 76.33.35.13 
Оброблення дорогоцінного, напівкоштовного, синтетичного і виробного каменю 80.33.31 
Одержання синтетичних шлаків у чорній металургії 53.31.15.31 
Оздоблення плитних матеріалів синтетичними плівками 66.35.29.35 
Органічні синтетичні лікарські речовини 61.45.31 
Синтетичні волокна і нитки 61.67.31 
Синтетичні ефірні олії 61.47.31.07 
Синтетичні неорганічні оксиди. Активований оксид алюмінію 61.61.49.25 
Синтетичні палива 58.09.35 
Синтетичні силікати. Синтетичні цеоліти 61.61.49.21 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
Технологія синтетичних високомолекулярних сполук 61.59 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
СИНХРОННИЙ 
Синхронне плавання 77.29.49 
СИР 
Виробництво кисломолочного сиру 65.63.39 
Виробництво сичужного сиру 65.63.41 
Машини і устаткування для виробництва сиру 55.63.51.33 
СИРИЙ 
Відокремлення природного газу від сирої нафти 61.51.13.07 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Відокремлення твердих компонентів від сирої нафти 61.51.13.11 
Газоподібні компоненти сирої нафти 61.51.03.07 
Перероблення сирого бензолу і газових бензинів 61.53.99.05 
Сира нафта 61.51.03.05 
СИРОВАТКОВИЙ 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
СИРОВИНА 
Біоконверсія рослинної сировини 62.35.33 
Використання вторинної полімерної сировини 81.91.51.11 
Використання вторинної текстильної сировини 81.91.51.05 
Використання вторинної шкіряної сировини 81.91.51.15 
Використання нетрадиційної сировини та сировини з радіопротекторними властивостями 65.53.43 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво лікеро-горілчаних напоїв з нетрадиційної сировини 65.47.37 
Виробництво молочних та кисломолочних продуктів з використанням нетрадиційної сировини 65.63.43 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Відходи виробництва і їхнє перероблення. Вторинна сировина. 71.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 45.01.91; 47.01.91; 49.01.91; 50.01.91; 53.01.91; 55.01.91; 59.01.91; 62.01.91; 64.01.91; 65.01.91; 73.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в кольоровій металургії 53.37.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в порошковій металургії 53.39.01.91 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Відходи підприємств та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 78.01.91 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Вторинна сировина 81.91 
Вторинні процеси перероблення нафти, нафтопродуктів і виробництво сировини для нафтохімії. Процеси глибокого перероблення нафти. Синтез. Видалення небажаних компонентів 61.51.17 
Вуглеводні нафти як сировина 62.09.33 
Вхідний контролювання якості сировини 65.13.14.05 
Генетично модифікована сировина 65.09.31 
Гірничохімічна сировина. Збагачення мінеральної сировини 61.29 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Дослідження оборотності руд. Комплексне використання сировини 53.37.15.07 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Замінники матеріалів і сировини 81.09.11 
Зберігання матеріалів і сировини 81.09.89 
Зберігання сировини і продуктів 65.09.39 
Збирання і сортування сировини 53.37.91.07 
Інші види біотехнологічної сировини 62.09.99 
Інші питання біодеградації рослинної сировини 62.35.33.11 
Інші питання перероблення вторинної сировини кольорових металів 53.37.91.41 
Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03.05 
Консервування та інші методи зберігання сировини на підприємствах 65.13.22 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Контролювання якості сировини 65.13.14 
Лікарська сировина. Збирання, сушіння, зберігання 76.31.31.05 
Лікарські засоби з рослинної сировини 61.45.35 
Лікарські засоби з тваринної сировини 61.45.37 
Метан, водень та інші гази як сировина 62.09.29 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Мінеральна, рослинна і тваринна сировина 81.09.09 
Напрями використання вторинної сировини 81.91.51 
Нормування, норми витрати та економія матеріалів і сировини 81.09.15 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Операції з давальницькою сировиною 72.13.73.19 
Охорона довкілля в процесі перероблення вторинної сировини 81.91.94 
Первинне оброблення шкіряної сировини 64.35.15 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
Підготування сировини для металургійного перероблення 53.37.91.11 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Ресурси і економіка неметалічної сировини 38.51.31 
Ресурси рудної сировини 38.49.31 
Ресурси, рівень використання і заготівля вторинної сировини 81.91.09 
Розмічення і розпилювання вихідної сировини 80.33.31.05 
Розпилювання пиляльної сировини 66.31.17 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ оптичної і п'єзооптичної сировини 52.39.43 
Розроблення родовищ сировини для виробництва в'яжучих матеріалів 52.39.33 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
Рослинна сировина 62.09.37 
Рослинні ресурси, сировина 68.35.11 
Силікатна сировина. Розроблення родовищ силікатної сировини 61.35.09 
Сировина для комбікормової промисловості 65.31.09 
Сировина для харчової промисловості і допоміжні матеріали 65.09 
Сировина і допоміжні матеріали 61.55.09 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Сировина і допоміжні матеріали для текстильної промисловості 64.29.09 
Сировина і допоміжні матеріали для трикотажної промисловості 64.31.09 
Сировина і допоміжні матеріали целюлозно-паперової промисловості 66.45.09 
Сировина і матеріали для виробництва ДВП 66.35.31.09 
Сировина і матеріали для деревинностружкових плит 66.35.29.09 
Сировина і продуценти для біотехнологічного виробництва 62.09 
Сировина лісопиляльного виробництва 66.31.09 
Сировина. Замінники традиційної сировини 65.09.30 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Спирти як сировина 62.09.35 
Теплове оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.19 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
Технологія перероблення сировини водного походження 69.51 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Устаткування для підготування деревинної і недеревинної сировини 66.45.51.07 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
Хімічні волокна з інших видів сировини 61.67.99 
Холодильне оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.21 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
Шкіряна сировина і допоміжні матеріали для шкіряної промисловості 64.35.09 
СИРОВИННИЙ 
Електричні печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.07.13 
Керамічні сировинні матеріали. Глини 61.35.29.05 
Коагулянти (сировинний натуральний каучук) 61.63.09.07 
Латекс (сировий латекс) 61.63.09.05 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Печі для підготування сировинних матеріалів 53.07.05.13 
Підготування сировинних матеріалів чорної металургії 53.31.15 
Устаткування для підготування сировинних матеріалів для плавлення 55.35.29 
Ядерні сировинні матеріали і паливо 58.09 
СИСТЕМА 
Автоматизація і автоматизовані системи 37.01.85; 38.01.85; 39.01.85; 44.01.85; 45.01.85; 47.01.85; 49.01.85; 50.01.85; 53.01.85; 55.01.85; 58.01.85; 59.01.85; 61.01.85; 62.01.85; 64.01.85; 65.01.85; 66.01.85; 67.01.85; 69.01.85; 71.01.85; 76.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в демографічних дослідженнях 05.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в метрології 90.01.85 
Автоматизація і автоматизовані системи в освіті 14.01.85 
Автоматизація і релейний захист в електроенергетичних системах 44.29.31 
Автоматизація й автоматизовані системи 77.01.85 
Автоматизація та автоматизовані системи 84.01.85 
Автоматизація та автоматизовані системи в гірничій справі 52.01.85 
Автоматизовані системи керування 53.01.85.11 
Автоматизовані системи керування безперервними технологічними процесами 50.47.29 
Автоматизовані системи керування (АСК) підприємством 82.15.23.11 
Автоматизовані системи керування дискретними технологічними процесами 50.47.31 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування комплексами і господарськими об'єднаннями 50.49.35 
Автоматизовані системи керування підприємствами та організаціями 50.49.37 
Автоматизовані системи керування складами 81.89.15.19 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматизовані системи керування технологічними процесами 50.47 
Автоматизовані системи контролю знань 14.01.85.05 
Автоматизовані системи оброблення геологічної інформації 52.01.29.05 
Автоматизовані системи організаційного керування 50.49 
Автоматизовані системи проектування 67.23.05.05 
Автоматизовані системи проектування і конструювання ракетно-космічних систем. Моделювання на ЕОМ 55.49.07.31 
Автоматизовані системи проектування машин 55.03.14.05 
Автоматизовані системи проектування суден 55.45.03.15 
Автоматизовані системи у водному господарстві 70.85.29 
Автоматизовані системи управління 72.01.85 
Автоматичні системи проектування автомобілів 55.43.03.15 
Адаптація до умов довкілля. Системи життєзабезпечення 87.24.27 
Адаптивні та навчальні системи 28.19.23 
Акустичні системи локації 47.49.41 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Апаратна реалізація інтелектуальних систем 28.23.33 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Баланс економіки країни і система національних рахунків 83.29.15 
Берегозахисні споруди водогосподарських систем 70.17.43 
Біонічно важливі системи 34.53.15 
Біонічно важливі системи орієнтації, локації та навігації 34.53.21 
Біофізика живих систем 34.17.17 
Боєприпаси для артилерійських систем та мінометів 78.25.07.25 
Боротьба з втратами води в зрошувальних системах 70.21.37 
Бортові системи діагностування 55.41.05.45 
Бортові системи і елементи космічних літальних апаратів 89.25.21 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Будова і походження Сонячної системи 41.19.15 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Вакуумні системи і методи для проведення наукових і прикладних досліджень 81.29.29 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та у розріджених середовищах 81.29.31 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Виборче право. Виборчі системи. Вибори 10.15.37 
Виборчі системи, вибори, плебісцити, референдуми 11.15.87 
Використання космічних систем для зв'язку і навігації 89.29 
Властивості та структура молекулярних систем 29.29.43 
Умонтовувані засоби систем комунікацій і зв'язу, а також підіймально- транспортні засоби 75.31.26 
Водогосподарські системи 70.94.03 
Водозабірні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.35 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Водоскидні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.34 
Волоконно-оптичні системи передавання інформації 90.27.37.35 
Волоконнооптичні системи. Прилади на основі волоконної оптики 47.35.41 
Восьма група періодичної системи 31.17.15.35 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Вправи за системою йогів 76.29.61.19 
Газообмін у ДВЗ. Механізми газорозподілу. Системи впуску і випуску 55.42.27.35 
Газоочисні прилади і системи 67.53.35 
Галузеві автоматизовані системи керування 50.49.31 
Галузеві та регіональні системи і служби із стандартизації 84.13.19 
Гальмові системи локомотивів, вагонів та їх устатковування 55.41.05.39 
Глобальні супутникові системи навігації 89.23.15 
Гнучкі виробничі системи (ГВС) 81.19 
Двопартійна система 11.15.53 
Держава як елемент політичної системи 11.15.41 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Державний устрій (політична система) 23.04.12 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні та міжнародні системи та служби із сертифікації 84.05.80 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Диференціально-функціональні та дискретні рівняння і системи рівнянь з однією незалежною змінною 27.29.25 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Дослідження тіл Сонячної системи 89.51.25 
Друга група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.09 
Друга група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.23 
Екологічні вимоги до осушувальних систем 70.23.94 
Екологічні властивості військово-технічної системи 78.01.94.11 
Експертні системи 28.23.35 
Експертні системи навчання 14.01.87.21 
Експлуатація систем космічного зв'язку 89.29.41 
Екстремальні системи 28.19.19 
Електроенергетичні системи 44.29.29 
Електроенергетичні системи та електрооснащення суден 55.45.29.43 
Електростатичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.35 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Елементи систем автоматичного керування 53.01.85.07 
Ергатичні системи 28.29.57; 34.53.47 
Ергатичні системи керування космічними апаратами 89.23.51 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Єдина транспортна система країни 73.47.11 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Загальна теорія динамічних систем 28.29.61.03 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Загальна теорія систем (Основи системології) 28.29.03 
Загальні математичні системи 27.03.21 
Загальні основи системи фізичного виховання 77.03.05 
Загальні питання конструювання ракетно-космічних систем 55.49.29.01 
Загальні проблеми дослідження зоряних систем 41.27.02 
Загальні проблеми досліджень Сонячної системи 41.19.02 
Загальні проблеми і принципи роботи систем космічного радіозв'язку 89.29.02 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Загальнодержавні автоматизовані системи керування 50.49.29 
Засоби автоматизованих систем керування (АСК) 78.25.25.29 
Застосування ЕОМ і мікропроцесори в системах керування роботами 55.30.31.31 
Зенітні ракетні системи і комплекси 78.25.17.05 
Зображення та оброблення графічної інформації в системах машинної графіки 81.14.11.07 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
Зоряні системи 41.27 
Зрошувальні системи 70.21 
Зрошувальні системи та їхні елементи 70.21.15 
Ідентифікація систем 28.19.31 
Іммобілізовані біологічні системи 34.15.19 
Інтелектуальні робототехнічні системи 28.23.27 
Інформаційні системи 71.01.31 
Інформаційні системи з базами знань 20.23.25 
Інформаційні служби, мережі, системи в цілому 20.15.05 
Інформаційно-пошукові системи. Банки даних 20.23.21 
Інші механізми і системи суднових енергетичних установок 55.45.29.41 
Інші системи запису і відтворювання сигналів 47.53.99 
Інші системи керування рухом 89.23.99 
Інші системи передачі 49.27.99 
Інші суднові системи 55.45.33.99 
Інші телематичні мережі та системи 49.38.99 
Керованість і спостережливість систем. Принцип подвійності 28.19.35 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Кінематика і динаміка зоряних систем 41.27.15 
Коливання механічних систем 30.15.27 
Колісні пари, букси, підшипники (вльниці) і системи змащування локомотивів і вагонів 55.41.05.31 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Комплексне проектування систем великого масштабу. Енергетичні, матеріальні та інформаційні аспекти 28.29.63.07 
Конституційні основи політичної системи 11.15.27 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
Конструкція ракетно-космічних систем 55.49.29.29 
Конструкція, системи і устаткування літальних апаратів 55.47.29 
Космічні системи досліджень Землі 89.57.21 
Крайові задачі і задачі на власні значення для звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.19 
Культура в системі сучасного суспільствознавства 13.07.26 
Ливникові системи 55.15.21.13 
Лінійні детерміновані системи 28.15.15 
Лінійні та квазілінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.17 
Логістика. Логістичні системи 06.35.23 
Логічні системи і обчислення 02.21.31 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Людина як компонент системи 81.95.55 
Магнітні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.29 
Математична теорія керувальних систем 27.47.15 
Математичні методи, які використовуються у розробленні ракетно-космічних систем 55.49.07.33 
Математичні моделі механіки частинок і систем 27.35.30 
Медичні комплекси, системи і прилади для аналітичних досліджень 76.13.23 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і пристрої для інтроскопічних досліджень 76.13.17 
Мережі і системи світловодного зв'язку 49.44.29 
Методи і системи керування орієнтацією космічних апаратів 89.23.31 
Методи і системи наведення і навігації космічних апаратів 89.23.21 
Методи корекції системи автоматичного керування 50.43.21 
Механіка точки, системи і твердого тіла 30.15.15 
Механічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.37 
Міжнародна система охорони промислової власності 85.01.17.11 
Міжфазовий натяг металургійних систем 53.03.05.17 
Моделі сприйняття інформації в інтелектуальних системах 28.23.24 
Моделі та системи навчання 28.23.25 
Моделювання і проектування в системі освіти 14.01.82 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Молекулярно-кінетичні властивості дисперсних систем 31.15.41 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Мультипартійна система 11.15.54 
Навчальні комп'ютерні системи 14.01.85.03 
Надійність ергативних систем 28.27.23 
Надпровідні магнітні системи 47.39.37 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Наземні системи оброблення даних 55.49.45.33 
Настільні видавничі системи 19.51.61.11 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Науково-методологічне забезпечення систем і служб стандартизації 84.15 
Нелінійні детерміновані системи 28.15.19 
Нелінійні рівняння і системи рівнянь 27.31.21 
Обчислення (розрахунки). Оптимізація системи. Груповий оптимум 28.29.63.29 
Обчислювальні системи, центри і мережі в статистиці 83.77.33 
Одержання і очищення дисперсних систем 31.15.39 
Однопартійна система 11.15.52 
Операційні системи 50.41.15 
Оптимальні системи 28.19.15 
Оптимізація системи автоматичного керування 50.43.23 
Оптичні властивості дисперсних систем 31.15.43 
Оптичні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.31 
Оптичні системи локації 47.49.43 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Організація і техніка систем управління 82.15.13 
Організація і управління в системі освіти 14.15.15 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Основи механіки дискретних систем і механіки суцільного середовища 30.03.15 
Осушувальні системи 70.23 
Осушувальні системи та їхні елементи 70.23.15 
Осушувально-зволожувальні системи 70.23.16 
Паливно-енергетичне та інші допоміжні системи ракет і космічних апаратів 55.49.51.29 
Партійна система і масові громадські організації 10.15.55 
Патентна система в Україні і за кордоном 85.01.05.27 
Патентні інформаційно-пошукові системи 85.29.05 
П'ята група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.17 
П'ята група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.29 
Перспективи розвитку систем космічного зв'язку 89.29.55 
Перспективні системи механізму руху космічних апаратів 89.25.25 
Перша група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.07 
Побічна підгрупа І групи періодичної системи 31.17.15.37 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
Політичні партії та громадські організації як елемент політичної системи 11.15.51 
Політичні проблеми міжнародних систем і глобального розвитку 11.25.19.07 
Політичні системи країн, що розвиваються, (загальні проблеми) 11.15.19 
Політичні системи окремих країн 11.15.91 
Політичні системи при капіталізмі (загальні проблеми) 11.15.17 
Політичні системи при соціалізмі (загальні проблеми) 11.15.15 
Політичні системи при феодалізмі 11.15.11 
Помпувальні станції водогосподарських і меліоративних систем 70.17.53 
Порівняльні дослідження політичних систем 11.07.21 
Правові питання в системі освіти 14.01.80 
Праця в умовах різних економічних систем 26.31.61 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для передавання та оброблення інформації. Синтез автоматичних приладових пристроїв (бортові системи обміну інформації) 59.31.31.21 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Принципи класифікації дисперсних систем 31.15.37.07 
Пристрої і розрахунок систем вітродвигунів 55.37.33.37 
Проблема складності для систем великого масштабу 28.29.63.05 
Проблеми освоєння тіл Сонячної системи 89.35.15 
Прогнозування розвитку ракетно-космічних систем. Перспективні космічні програми 55.49.07.29 
Прогнозування чисельності персоналу системи 'людина-машина-середовище" 81.95.61.11 
Програмна реалізація інтелектуальних систем 28.23.29 
Програмне керування роботами, системи і пристрої 55.30.31.07 
Проектування і конструювання агрегатних комплексів і систем приладів 59.14.29 
Проектування ракетно-космічних систем 55.49.07 
Проектування та використання геоінформаційних систем за космічними даними 89.57.47.11 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Протипожежні установки. Комбіновані системи гасіння 81.92.15.07 
Пульмонологія. Захворювання дихальної системи 76.29.35 
Радіолокаційні системи, станції 47.49.29 
Радіотехнічні навігаційні системи і пристрої 47.49.31 
Радіотехнічні системи зондування, локації та навігації 47.49 
Ракетні системи залпового вогню та ракетні боєприпаси 78.25.07.07 
Регіональні автоматизовані системи керування 50.49.33 
Регулювання водоприймачів осушувальних систем 70.23.37 
Ремонт зрошувальних систем 70.21.45 
Ремонт осушувальних систем 70.23.46 
Рефрижераторні системи на суднах 55.45.33.43 
Рівні мови. Мова як система 16.21.35 
Рівновага в металургійних системах 53.03.05.25 
Робототехнічні системи авіаційного озброєння 78.25.13.05 
Розподіл компонентів у металургійних системах 53.03.05.31 
Розрахунки вакуумних систем та їхнє моделювання 81.29.14 
Розроблення математичної моделі конкретної системи та її частин 28.29.63.15 
Самоорганізовані системи 28.19.27 
Санітарна освіта в системі цивільної оборони 76.35.37.17 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
Семіотика (теорія знакових систем) 28.29.69 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Сертифікація продукції та систем забезпечення якості 81.81.26 
Сертифікація систем якості 84.08 
Система демографічних наук 05.07.07.05 
Система землеробства і сівозміна 68.29.07 
Система комплементу 34.43.21 
Система мистецтв. Види і жанри в мистецтві 18.07.45 
Система органів влади і державного управління 10.15.33 
Система органів державної влади і управління 11.15.45 
Система освіти 14.15 
Система передачі 49.27 
Система регулювання вітродвигунів. Керування 55.37.33.35 
Система управління охороною праці. Служби охорони праці 86.19.05 
Система якості на підприємствах, у тому числі НАССР 65.13.24 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Системи аварійного порятунку. Системи посадки 55.49.51.35 
Системи автоматизації проектування літальних апаратів 55.47.07.29 
Системи автоматизованого проектування і конструювання вимірювальних приладів 59.14.05 
Системи автоматичного керування рухомим складом 55.41.05.37 
Системи автоматичного керування, регулювання і контролю 50.43 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для безперервних процесів 50.43.15 
Системи автоматичного керування, системи автоматичного регулювання і системи автоматичного контролю для дискретних процесів 50.43.17 
Системи автоматичного керуваняя авіаційних двигунів 55.42.47.31 
Системи автоматичного контролю функціонування складних систем 50.43.19 
Системи автоматичного регулювання гідротурбін та їхні елементи 55.37.31.33 
Системи вентиляції, кондиціонування повітря і холодопостачання 67.53.25 
Системи вентиляції, повітроприймальні та повітровикидні пристрої, повітропроводи, арматура, повітророзподільники 55.55.43.29 
Системи видалення димових газів 53.07.05.29 
Системи виховання (наприклад, система А.С. Макаренка) 14.07.05.03 
Системи водопостачання 67.53.19 
Системи водопостачання міст. Розподільники 55.55.41.29 
Системи водопостачання на суднах 55.45.33.35 
Системи газопостачання 67.53.27 
Системи газопостачання, газопроводи, арматура 55.55.39.29 
Системи дистанційного та автоматизованого керування на суднах 55.45.29.47 
Системи електропостачання. Ліфти і ескалатори 67.53.31 
Системи живлення 55.42.31.37 
Системи живлення газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.31 
Системи з використанням скрапленого газу, балони газові 55.55.39.33 
Системи забезпечення життєдіяльності екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.51.33 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Системи запалювання та електроустаткування 55.42.31.39 
Системи запуску авіаційних двигунів 55.42.47.35 
Системи змащування авіаційних двигунів 55.42.47.33 
Системи і апаратура аналогової передачі 49.27.29 
Системи і апаратура для телевимірювання 50.45.29 
Системи і апаратура для телекерування 50.45.35 
Системи і апаратура для телерегулювання 50.45.33 
Системи і апаратура для телесигналізації 50.45.31 
Системи і апаратура передавання даних 49.37 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
Системи і апаратура цифрової передачі 49.27.31 
Системи і засоби військового зв'язку 78.25.33 
Системи і засоби військової навігації, наведення і керування 78.25.31 
Системи і засоби захисту судна від корозії 55.45.13.23 
Системи і пристрої відображення інформації 47.63 
Системи і пристрої відображення інформації колективного користування 47.63.29 
Системи і пристрої радіокерування 47.49.33 
Системи і служби стандартизації підприємств, фірм 84.13.21 
Системи каналізації 67.53.17 
Системи керування базами даних (СУБД) 50.41.21 
Системи керування і регулювання 55.42.27.43 
Системи керування повітряним рухом 47.49.35 
Системи керування ракет і космічних апаратів 55.49.51.31 
Системи керування якістю 81.81.05 
Системи комплектування і відпускання обідів 55.65.47 
Системи кондиціонування, вентиляції, освітлення та опалення 55.41.05.47 
Системи моделювання ювелірних виробів 80.33.13.15 
Системи наведення ракет і реактивних снарядів 78.25.07.15 
Системи обводнювання і водопостачання, їхні елементи 70.19.17 
Системи оборотного водопостачання 70.25.18.05 
Системи оброблення даних 59.73.31.35 
Системи оброблення статистичної інформації 83.77.23 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Системи опалення і гарячого водопостачання 67.53.23 
Системи оптичного зв'язку у вільному просторі 49.46.29 
Системи передавання з тимчасовим розподіленням каналів 49.31.31 
Системи передавання з частотним розподіленням каналів 49.31.29 
Системи передавання рухомих зображень 49.40 
Системи перетворення енергії в термоядерних реакторах 58.34.17 
Системи пиловловлювання 53.07.05.31 
Системи пило- і сміттєвидалення 67.53.15 
Системи підвішування кузова і візків локомотивів і вагонів 55.41.05.33 
Системи пожежної сигналізації на машинобудівних заводах 55.01.92.92 
Системи пожежної сигналізації на металургійних заводах 53.01.92.23 
Системи пожежної сигналізації на підприємствах 59.01.92.36 
Системи радіозв'язку 49.43.29 
Системи радіомовлення 49.43.37 
Системи розроблення родовищ 52.13.03.07 
Системи мікроклімату на суднах 55.45.33.41 
Системи та засоби розпізнавання 78.25.43 
Системи та обладнання літаків і вертольотів 78.25.13.45 
Системи танкерів і перевезень 55.45.33.29 
Системи телебачення 47.51.29 
Системи телекерування і телевимірювання 50.45 
Системи теплопостачання 67.53.21 
Системи тяги. Силові установки 73.29.61.15 
Системи управління військами (силами) 78.19.13.05 
Системи ураження на принципах електромагнітного імпульсу 78.25.23.19 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
Системи, вузли і агрегати двигунів 55.42.27 
Системи, прилади і методи контролю атмосферного повітря 87.17.81 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості ґрунтів 87.21.81 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
Сонячна система 41.19 
Специфічні особливості дисперсних систем 31.15.37.05 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Спеціальні матеріали для ракетно-космічних систем 55.49.09 
Споруди на меліоративних системах 70.17.55 
Стандартизація систем документів, позначень, термінів 84.15.33 
Статистика в окремих країнах і соціально-економічних систем 83.37 
Стійкість дисперсних систем 31.15.47 
Стічні та фанові системи на суднах 55.45.33.37 
Стохастичні системи автоматичного керування, відстежувальні системи 28.15.23 
Стрижні і стрижневі системи 30.19.33 
Структура, принципи і типологія політичних систем 11.15.07 
Структури систем передавання даних 28.21.27 
Структурно-механічні властивості дисперсних систем 31.15.49 
Судновий баласт і осушувальні системи 55.45.33.33 
Суднові протипожежні системи 55.45.33.31 
Суднові системи 55.45.33 
Судова система 11.15.47 
Супутникові системи навігації 89.29.65 
Суспільство як система. Соціальні відносини і процеси 04.21 
Суспільство як соціальна система. Типи суспільств 04.21.21 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
Сьома група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.21 
Сьома група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.33 
Теледовідкові системи і апаратура 49.38.31 
Теоретико-інформаційні аспекти радіотехнічних систем 47.05.11 
Теорії економічних систем 06.03.15 
Теорія бойових систем 78.21.59 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія економічних систем і моделей. Теорія економічного регулювання 06.35.21.03 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Теорія ігор та її застосування в кібернетичних системах 28.29.05 
Теорія керувальних систем в економіці 06.35.21.07 
Теорія керування організаційними системами 50.03.05 
Теорія кібернетичних систем керування 28.19 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
Теорія обробляння сигналів у системах зв'язку 49.03.05 
Теорія обчислювальних систем високої продуктивності 50.07.05 
Теорія політичних систем. Внутрішня політика 11.15 
Теорія руху тіл Сонячної системи 41.03.15 
Теорія систем автоматичного керування 28.15 
Термічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.33 
Термоелектрорушійна сила в металургійних системах 53.03.07.13 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
Технічна експлуатація систем передачі 49.27.35 
Технологічні процеси радіоелектронних систем 59.13.01.35 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Технологія виготовлення ракетно-космічних систем 55.49.13 
Травми нервової системи 76.29.42.17 
Третя група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.11 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
Трудові колективи як елемент політичної системи 11.15.76 
Устатковування контрольно-вимірювальних комплексів і систем 55.49.45 
Устатковування гідротехнічних споруд водогосподарських систем 70.17.49 
Утопічні політичні системи 11.15.13 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
Фізика і гідродинаміка нафтових систем 52.47.17.05 
Фізико-хімічні дослідження в мінералоутворювальних системах 38.39.15 
Фізичні одиниці. Системи одиниць 29.03.15 
Фізіологія ендокринної системи. Гормональна регуляція 34.39.39 
Фізіологія нервово-м'язової системи скелета. Рухливість 34.39.21 
Фізіологія сенсорних систем. Периферична нервова система 34.39.19 
Фізіологія центральної нервової системи 34.39.17 
Філософські системи і погляди 02.11.21.03 
Фонологічна система мови 16.21.37.03 
Форми і системи виборчого права 10.15.37.05 
Хвороби кістково-м'язової системи 76.29.40 
Хвороби лімфатичної і ретикулоендотеліальної системи 76.29.33.25 
Хвороби м'язової системи 76.29.40.15 
Хвороби периферичної нервової системи 76.29.51.11 
Хімія колоїдів. Дисперсні системи 31.15.37 
Четверта група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.15 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
Шоста група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.19 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
СИСТЕМАТИКА 
Систематика і номенклатура вірусів 34.25.15 
Систематика і номенклатура мікроорганізмів 34.27.15 
СИСТЕМНИЙ 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
Системна технологія 28.29.61.05 
Системне програмне забезпечення 50.41.17 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Системний аналіз. 28.29 
Системний характер мови 16.21.15.03 
Теоретичні основи системного програмного забезпечення 50.05.17 
Червоний системний вовчак 76.29.32.05 
СИСТЕМНО-КОГНІТИВНИЙ 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
СИСТЕМОЛОГІЯ 
Військова системологія 78.21.55 
Загальна теорія систем (Основи системології) 28.29.03 
СИСТЕМОТЕХНІКА 
Військова системотехніка 78.21.57 
Математичний апарат у системотехніці 28.29.63.09 
Міждисциплінарний синтез (системотехніка, синергетика, когнітологія, семіотика) 28.29.61 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Системотехніка 28.29.63 
СИТАЛ 
Скло, кераміка, ситали 81.29.09.29 
Скло, ситали 55.09.35.31 
Скло, ситали, кераміка 47.09.41 
СИТНИК 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
СИТУАЦІЙНИЙ 
Моделювання проблем і керування розвитком ситуацій (ситуаційне керування) 28.29.67.33 
СИТУАЦІЯ 
Моделювання проблем і керування розвитком ситуацій (ситуаційне керування) 28.29.67.33 
Надзвичайні ситуації в бібліотеках 13.31.15.21 
Регулювання і нормативні акти на випадок надзвичайних ситуацій і криз 10.23.31.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
СИЧУЖНИЙ 
Виробництво сичужного сиру 65.63.41 
СІВАЛКА 
Сівалки 55.57.33.33 
Сівалки лісові та лісосадильні машини 68.47.85.07 
СІВБА 
Сівба і сіяння. Засівний садивний матеріал 68.29.19 
СІВОЗМІННИЙ 
Система землеробства і сівозміна 68.29.07 
СІК 
Виробництво плодово-ягідних і овочевих соків 65.53.39 
Машини і устаткування для механічного очищення соку 55.63.35.41 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Машини і устаткування для одержання соків 55.63.41.43 
СІЛЬ 
Виробництво амонієвих солей. Виробництво азотних добрив 61.31.31.05 
Виробництво харчової кухонної солі 65.55.39 
Електроліз у розплавах солей та інших сполуках 53.03.15.17 
Інші елементи, оксиди, мінеральні кислоти, основи, солі 61.31.51 
Кристалогідрати і подвійні солі як комплексні сполуки 31.17.29.07 
Одержання солей галургійним методом 61.29.29 
Розроблення родовищ калієвих солей і галунів 52.41.39 
Розроблення родовищ натрієвих солей 52.41.37 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
Фосфоровмісні солі. Ортофосфати 61.31.41.11 
Хлориди. Природні солі 61.31.37.11 
СІЛЬСЬКИЙ 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Відходи в сільському господарстві 87.53.13.69 
Вплив сільського, лісового, водного господарства на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.19 
Гасіння пожеж у сільській місцевості 81.92.17.19 
Гігієна в сільській місцевості 76.33.33.07 
Державне управління і управління сільським господарством 10.51.31 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Енергетичні засоби в сільському господарстві 68.85.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання в сільському господарстві 68.01.84 
Загальні питання сільського господарства 68.01 
Заготівля продукції сільського господарства 68.43 
Застосування авіації в сільському господарстві 68.85.17 
Здоров'я населення в сільській місцевості 76.75.29.07 
Історія сільського господарства. Персоналія 68.01.09 
Карти промисловості і сільського господарства 23.04.33 
Комплексні питання в сільському господарстві 68.01.51 
Лихо, що наносить шкоду сільському господарству 87.33.33.21 
Маловідходна і безвідходна технологія в сільському господарстві 87.53.18 
Меліоративні споруди в сільському господарстві 68.31.25 
Механізація і електрифікація сільського господарства 68.85 
Навантажувальні і транспортні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
Охорона довкілля в сільському господарстві 68.01.94 
Прилади і апаратура, застосовувані в сільському господарстві 55.57.99.31 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
Пропаганда і популяризація знань сільського господарства 68.01.39 
Санітарна освіта в сільському господарстві 76.35.37.11 
Сільське господарство на розглянутій території 23.04.31 
Сільське господарство, окремі галузі сільського господарства з орієнтацією на зовнішньоторговельні постачання 72.17.31 
Сільське і лісове господарство 68 
Сільське населення 05.41.07 
Транспорт у сільському господарстві 68.85.87 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ 
Анатомія і гістологія домашніх та сільськогосподарських тварин 34.41.37 
Біологія сільськогосподарських рослин 68.03.03 
Біологія сільськогосподарських тварин 68.03.05 
Будівлі для зберігання, первинного оброблення і перероблення сільськогосподарської продукції 68.01.82.23 
Випробування сільськогосподарської техніки 68.85.81 
Вирощування молодняка сільськогосподарських тварин 68.39.18 
Вирощування сільськогосподарських культур без ґрунту. Захищений ґрунт 68.29.25 
Відходи сільськогосподарського виробництва та перероблення їх. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження 68.01.91 
Врожай. Збирання сільськогосподарських культур 68.29.23 
Державні сільськогосподарські підприємства та об'єднання 10.51.35 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Загальні проблеми меліорації сільськогосподарських земель 68.31.02 
Застосування роботів і маніпуляторів у сільськогосподарському виробництві 55.30.51.31 
Захист сільськогосподарських рослин 68.37 
Зрошення сільськогосподарських земель 68.31.21 
Інше сільськогосподарське устаткування 55.57.99 
Історія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування. Персоналія 55.57.01.09 
Кадри тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.79 
Корми і годівля сільськогосподарських тварин 68.39.15 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Машини і установки для сушіння сільськогосподарських культур 55.57.39.29 
Межове обгородження сільськогосподарських земель 68.01.82.27 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Навчання і дресирування сільськогосподарських тварин 68.39.21 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Окремі вузли і деталі сільськогосподарських машин 55.57.99.29 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Осушення сільськогосподарських земель 68.31.23 
Очищення і утилізація сільськогосподарських стічних вод 70.25.11 
Правовий режим земель сільськогосподарського призначення 10.55.51 
Принципи та види сільськогосподарської кооперації 10.51.41 
Продуктивність сільськогосподарських тварин 68.39.19 
Проектування, будівництво і реконструкція сільськогосподарських приміщень 68.01.82 
Ремонт комбайнів, сільськогосподарських машин і знарядь 81.83.19.19 
Розведення сільськогосподарських тварин 68.39.13 
Селекція і насінництво сільськогосподарських культур 68.35.03 
Сільськогосподарська біологія 68.03 
Сільськогосподарська меліорація 68.31 
Сільськогосподарська мікробіологія 68.03.07 
Сільськогосподарська політика 72.15.57 
Сільськогосподарське виробниче кооперативне право 10.51.51 
Сільськогосподарське забруднення 87.15.08.41 
Сільськогосподарське устаткування 87.01.81.23 
Сільськогосподарські будівлі і споруди. Агропромислові комплекси 67.29.55 
Спеціальні матеріали для сільськогосподарського машинобудування 55.57.09 
Стандартизація в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.37 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
Технологія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.13 
Тракторне і сільськогосподарське машинобудування 55.57 
Удосконалення матеріально-технічного постачання в сільськогосподарському машинобудуванні 81.88.51.07 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Устаткування для ремонту сільськогосподарського інвентаря та інше устаткування 55.57.99.33 
Утримання сільськогосподарських тварин 68.39.17 
Фізіологія домашніх і сільськогосподарських тварин 34.39.57 
СІМ'Я 
Взаємодія сім'ї і школи з питань виховання 14.25.05.13 
Виховання в сім'ї 14.39.05 
Етика сім'ї 02.51.25.05 
Злочини проти громадських основ, моралі, сім'ї 10.77.21.11 
Організація дозвілля, забави, розваги в сім'ї 14.39.13 
Освіта і навчання в сім'ї 14.39.07 
Пільги непрацездатним, людям похилого віку, сім'ям, що мають дітей 10.67.51 
Психологія сім'ї і побуту 15.81.65 
Шлюб. Сім'я 10.47.31 
СІМЕЙНИЙ 
Відповідальність у сімейному праві 10.47.65 
Історія сімейного виховання і сімейної педагогіки 14.09.39 
Методика сімейного навчання і виховання 14.39.09 
Сімейна медицина 76.01.11.07 
Сімейне виховання. Сімейна педагогіка 14.39 
Сімейне право 10.47; 10.89.47 
Сімейне право окремих країн 10.47.91 
Споріднення щодо сімейного права 10.47.41 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
СІМЕЙСТВО 
Сімейства і моделі гібридних ЕОМ і ОК 50.35.39 
Сімейства і моделі ЕОМ і ОК 50.33.37 
СІРИЙ 
Сірий чавун 55.09.31.15 
Сірий чавун з кулястим графітом 53.49.11.21 
Сірий чавун із пластинчастим графітом 53.49.11.19 
СІРКА 
Виробництво сірки з природних сірчаних руд 61.31.29.05 
Галогенні сполуки сірки 61.31.29.07 
Одержання подвійних сполук із сіркою 53.41.37.21 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
Похідні з низьким вмістом сірки. М'який вулканізований каучук 61.57.29.05 
Розроблення родовищ сірки 52.41.29 
Сірка та її сполуки 61.31.29 
Сполуки триоксиду сірки з галогенами та азотом 61.31.29.21 
СІРНИК 
Виготовлення сірників 66.39.19 
Виготовлення сірникових коробок 66.39.21 
Виготовлення соломки для сірників 66.39.15 
Використання відходів у процесі виробництва сірників 66.39.25 
Виробництво сірників 66.39 
Наповнення сірникових коробок 66.39.23 
Пакування і зберігання сірників 66.39.90 
СІРНИКОВИЙ 
Перероблення і використання відходів сірникового виробництва 66.39.91 
Підготовчі процеси сірникового виробництва 66.39.13 
Складське господарство сірникового виробництва 66.39.89 
СІРЧАНИЙ 
Виробництво сірки з природних сірчаних руд 61.31.29.05 
Сірчана кислота 61.31.29.19 
СІРЧИСТИЙ 
Сірчиста кислота 61.31.29.11 
Сірчистий ангідрид 61.31.29.17 
СІТКА 
Виробництво металевих сіток 53.45.35 
Метод сіткового планування багатоетапних операцій 28.29.25 
Семантичні сітки 16.21.51.13 
СІТКІВКА 
Хвороби сітківки 76.29.56.37 
СІЯННЯ 
Сівба і сіяння. Засівний садивний матеріал 68.29.19 
СКАЗ 
Сказ 76.29.50.05 
СКАЛЬПЕЛЬ 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
СКАНУВАЛЬНИЙ 
Сканувальні копіювачі. Електронні копіювачі 60.31.21.17 
СКАРЛАТИНА 
Скарлатина 76.29.50.59 
СКЕЙТБОРД 
Скейтборд 77.29.70 
СКЕЛЕЛАЗАННЯ 
Скелелазання 71.37.11.17 
СКЕЛЕТ 
Фізіологія нервово-м'язової системи скелета. Рухливість 34.39.21 
СКЕЛЕТОН 
Скелетон 72.29.75 
СКИД 
Регулювання скидів 87.01.81.47 
Скиди забруднювальних речовин у водні об'єкти 87.15.04.11 
СКІНЧЕННИЙ 
Аналіз і синтез скінченних автоматів 28.25.15 
Скінченні різниці. Функціональні та інтегральні рівняння 27.33 
Теорія скінченних автоматів і формальних мов 28.25 
СКЛАД 
Автоматизовані системи керування складами 81.89.15.19 
Будова і склад атмосфери 37.21.15 
Будова і склад вищих шарів атмосфери 37.15.15 
Види баз і складів 81.89.03 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Дизельний рухомий склад 55.41.31 
Електричний рухомий склад 55.41.29 
Електрорухомий склад метрополітену і трамвая 55.41.29.33 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
Механізація робіт на складах тарно-штучних вантажів 81.89.15.17 
Національний і етнічний склад 05.61.21 
Обладнанння і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Організація роботи на складах 81.89.75.07 
Освітній склад населення 05.61.29 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Підприємства і склади оптової торгівлі 71.29.11 
Прогнозування роботи складів 81.89.75.15 
Проектування роботи складів 81.89.75.13 
Професійний склад населення 05.61.31 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
Рухомий склад залізниць нових типів 55.41.39 
Рухомий склад інших типів 55.41.39.33 
Рухомий склад на магнітній підвісці 55.41.39.29 
Рухомий склад на повітряній подушці 55.41.39.31 
Санітарне обладнання на складах 81.89.05.13 
Склад і властивості нафти, газу і конденсату 52.47.01.11 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Склад і походження метеоритів 38.27.17 
Склад органічних речовин. Якісний аналіз 31.19.29.05 
Склад, властивості і кваліфікація деревини 66.03.05 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Склад, властивості і методи дослідження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.03 
Склад, властивості і методи дослідження молока і молочних продуктів 65.63.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини і продуктів 65.29.03; 65.35.03; 65.37.03; 65.39.03; 65.43.03; 65.47.03; 65.49.03; 65.53.03; 65.65.03 
Склад, властивості і методи дослідження сировини та продуктів 65.33.03; 65.51.03 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
Склад, властивості та методи дослідження сировини і продуктів 65.09.03; 65.45.03 
Склад, властивості, класифікація нафти і газу 61.51.03 
Склади для роздрібної торгівлі 71.31.19 
Склади підприємств оптової торгівлі 81.89.03.07 
Склади промислових підприємств 81.89.03.05 
Склади. Складські варіанти 71.01.97.05 
Словниковий склад мови 16.21.47.11 
Соціальний і класовий склад населення 05.61.27 
Статевовіковий склад 05.61.25 
Структура і склад ГВС 81.19.29 
Технічні засоби, які використовують на базах і складах 81.89.15 
Технологічні процеси, які використовують на базах і складах 81.89.13 
Технологічні процеси на складах підприємств оптової торгівлі 71.29.13 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
Устаткування для автоматизованих складів 55.65.53 
Устаткування для лісових складів і рейдів 55.53.41.39 
Устаткування лісових складів 66.19.95.21 
Хімічний склад білків 31.23.27.05 
Хімічний склад нуклеїнових кислот 31.23.29.05 
СКЛАД-МАГАЗИН 
Оптова торгівля через склади-магазини самообслуговування 71.29.12 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
СКЛАД-ХОЛОДИЛЬНИК 
Склади-холодильники, овочесховища 55.63.41.47 
СКЛАДАЛЬНИЙ 
Аналіз складальної технологічності оптико-електронних приладів 59.14.25.15 
Машини та обладнання для виготовлення складального матеріалу. Друкарські літери 60.29.17.07 
Операції, що супроводжують складальні процеси 55.18.19.25 
Складальне виробництво 55.18 
Складальне і фотоскладальне устаткування 55.61.31 
Технологічне підготування складального виробництва 55.13.15.21 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
Технологія складального виробництва 55.18.19 
Устаткування складального виробництва 55.18.19.29 
СКЛАДАННЯ 
ГВС складання і монтування електронних модулів А-го рівня розукрупнення МЕА 81.19.51.07 
Збирання (складання) меблевих виробів (меблів) 66.37.23 
Машини та обладнання для виготовлення набору та його складання 60.29.17.11 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Наукові звання. Кваліфікація. Дипломи Складання кваліфікаційних екзаменів 81.79.11.25 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Складання взуття. Кріплення підошов і каблуків 64.41.21 
Складання з'єднань 55.18.19.13 
Складання оглядів 20.19.21 
Складання устаткування 55.01.94.89 
Складання форм 55.15.21.25 
Складання, редагування і оформлення карт 36.33.23 
Технологічні процеси складання 55.18.19.19 
Технологія для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.15 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Устаткування для виготовлення і складання арматури 55.53.35.35 
Устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.25 
СКЛАДНИЙ 
Вивчення, моделювання та імітація складних процесів оброблення інформації людини 34.55.21 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Розроблення родовищ у складних гірничо-геологічних умовах 52.13.15.07 
Системи автоматичного контролю функціонування складних систем 50.43.19 
Складні добрива на основі азотнокислотного розкладу фосфатів 61.33.35.11 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
Складні і змішані добрива 61.33.35 
СКЛАДНІСТЬ 
Проблема складності для систем великого масштабу 28.29.63.05 
СКЛАДНОКООРДИНАЦІЙНИЙ 
Проблеми складнокоординаційних видів спорту 77.03.37 
СКЛАДОВА 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Основні складові частини ГВС 81.19.29.07 
Ремонт складових частин комбайнів та автомобілів 81.83.19.17 
Системи автоматичного керування рухомим складом 55.41.05.37 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
СКЛАДСЬКИЙ 
Аналіз речовинного складу, структури і текстури 53.81.31.05 
Аналіз хімічного складу 53.81.33.05 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин 90.27.31 
Вплив складу газового середовища 81.33.05.05 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Економіка, організація, управлінння, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Загальні питання складського господарства в металургії 53.01.89.01 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Засоби механізації складських робіт 81.89.15.07 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Значення складського господарства 81.89.01.03 
Керування складським господарством 81.89.75.11 
Конструкції складських будівель і споруджень 81.89.05 
Логістика запасів (складського господарства) 06.35.23.13 
Механізація і автоматизація вантажно-розвантажувальних і складських робіт 73.41.15 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Розміщення та експлуатація складських приміщень 53.01.89.07 
Розрахунок площ складського обладнанння 81.89.05.11 
Склади. Складські варіанти 71.01.97.05 
Складське господарство 44.01.89; 47.01.89; 49.01.89; 50.01.89; 52.01.89; 53.01.89; 55.01.89; 58.01.89; 59.01.89; 61.01.89; 62.01.89; 64.01.89; 65.01.89; 68.01.89; 69.01.89; 73.01.89; 76.01.89; 81.89; 
Складське господарство в кольоровій металургії 53.37.01.89 
Складське господарство в порошковій металургії 53.39.01.89 
Складське господарство в чорній металургії 53.31.01.89 
Складське господарство на підприємствах 45.01.89 
Складське господарство сірникового виробництва 66.39.89 
Складські комплекси, будівлі і споруди 67.29.89 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Стан і перспективи розвитку складського господарства 81.89.01.05 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Теоретичні дослідження руху рухомого складу 55.41.03.03 
Техніко-економічна ефективність складського господарства 81.89.75.05 
Техніко-експлуатаційні вимоги, які ставляться до складського обладнання 81.89.05.05 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Типи і конструктивні елементи складського обладнання 81.89.05.07 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
Устатковування складських приміщень 53.01.89.11 
СКЛАДУВАННЯ 
Приймання і складування твердих палив 61.53.13.05 
Транспортування, складування, зберігання і брикетування торфу 52.37.28 
Транспортування. Складування. Усереднення. Хвостове господарство 52.45.27 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
СКЛАДЧАСТИЙ 
Структури платформ і складчастих ділянок 52.13.45.07 
СКЛЕРОДЕРМІЯ 
Склеродермія 76.29.32.07 
СКЛЕЮВАННЯ 
Склеювання 81.35.37 
Склеювання деревини 66.29.23 
СКЛО 
Види скла. Скляна продукція 61.35.31.17 
Використання розбитого скла 81.91.51.13 
Виробництво будівельного скла 67.15.43 
Виробництво захисних плівок на склі 81.37.15.13 
Відходи у виробництві скла 87.53.13.65 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
Дзеркальне скло. Плиткове скло 81.37.09.07 
Кварцеве скло 81.37.09.15 
Керамічні, вуглецеві матеріали і скло 55.09.35 
Конструкції із застосуванням пластмас і скла 67.11.39 
Мікрокопії на прозорій основі (скло, плівка). Мікрофільм 60.31.23.07 
Оброблення скла та скловиробів 61.35.31.11 
Оптичне скло. Скло для окулярів. Кольорове скло 81.37.09.05 
Процеси та устаткування для варіння та оброблення скла 61.35.31.07 
Рідке скло. Силікати натрію і калію 61.31.47.07 
Скло 61.35.31 
Скло і кераміка медичного призначення і вироби з них 76.09.39 
Скло та інші плавлені матеріали в будівництві 67.07.37 
Скло, кераміка, ситали 81.29.09.29 
Скло, ситали 55.09.35.31 
Скло, ситали, кераміка 47.09.41 
Технічне скло 81.37.09.11 
СКЛО-СИТАЛОВИЙ 
Устаткування для скло-ситалової промисловості 55.59.43 
СКЛОВИРІБ 
Оброблення скла та скловиробів 61.35.31.11 
СКЛОВОЛОКНО 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
СКЛОВОЛОКОННИЙ 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
СКЛОКЕРАМІКА 
Склокераміка 81.37.09.13 
СКЛОРОБНИЙ 
Вироби склоробного промислу та кераміки 80.31.37 
Спеціальне устаткування склоробного виробництва 55.59.43.29 
СКЛЯНИЙ 
Види скла. Скляна продукція 61.35.31.17 
Вироби на основі скляного волокна 67.09.37.05 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
Керамічні та скляні конденсатори 45.35.33 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Скляна промисловість. Загальні відомості про виробництво 61.35.31.05 
СКОРОЧЕННЯ 
Скорочення штатів 81.79.03.13 
СКОТАРСТВО 
Молочне і м'ясне скотарство 68.39.29 
СКРАП 
Підготування металобрухту і скрапу 53.31.15.27 
СКРАПЛЕНИЙ 
Системи з використанням скрапленого газу, балони газові 55.55.39.33 
СКРАПЛЮВАНІСТЬ 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
СКРЕПЕР 
Скрепери 55.53.29.37 
СКРИНЬКА 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
СКРИТНИЙ 
Приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.05 
СКУЛЬПТУРА 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Скульптура 18.31.21 
СКУЛЬПТУРНИЙ 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
СКУПЧЕННЯ 
Групи і скупчення галактик. Надскупчення галактик. Метагалактика 41.27.35 
Зоряні скупчення й асоціації 41.27.19 
СКУЧЕННЯ 
Зоряні скучення 41.23.35 
СЛАБКИЙ 
Антиферомагнетики і слабкий феромагнетизм 29.19.43 
Слабка взаємодія 29.05.37 
СЛАБОАЛКОГОЛЬНИЙ 
Виробництво коктейлів і слабоалкогольних напоїв 65.47.35 
СЛАНЕЦЬ 
Перероблення торфу, горючих сланців. Сланцепродукти 61.53.29 
Розроблення родовищ вугілля і горючих сланців 52.35 
Розроблення родовищ горючих сланців 52.35.31 
Розроблення родовищ нафтоносних сланців, бітумів, асфальтів і озокериту 52.47.23 
СЛАНЦЕВИЙ 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
СЛАНЦЕПРОДУКТ 
Перероблення торфу, горючих сланців. Сланцепродукти 61.53.29 
СЛАНЦЮВАННЯ 
Устаткування для сланцювання гірничих виробок 55.33.43.35 
СЛИНА 
Дослідження рідкого середовища організму (жовч, слина тощо) 76.35.33.13 
СЛИННИЙ 
Хвороби слинних залоз 76.29.55.07 
СЛІДСТВО 
Види кримінального діловодства. Звинувачення. Слідство. Допит. Розшук 10.79.03 
СЛІДЧИЙ 
Судово-наукові, судово-технічні та судово-біологічні слідчі дії 10.85.31.05 
СЛІПИЙ 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
СЛІПОГЛУХИЙ 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
СЛІПОТА 
Сліпота 76.29.56.43 
СЛОВ'ЯНСЬКИЙ 
Фольклор інших слов'янських народів 18.41.85.15 
СЛОВНИК 
Термінологічні словники 76.01.33.07 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
Термінологія. Довідники, словники 55.53.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в технології машинобудування 55.13.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ливарного виробництва 55.15.01.33 
Термінологія. Довідники, словники і навчальна література 55.41.01.33 
Термінологія. Довідники, словники із суднобудування 55.45.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література 55.47.01.97 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
СЛОВНИКОВИЙ 
Словниковий склад мови 16.21.47.11 
СЛОВО 
Лексико-семантичні групи слів 16.21.47.05 
Типи синтаксичних зв'язків між словами 16.21.43.05 
СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ 
Словосполучення 16.21.43.13 
СЛОВОТВІР 
Словотвір 16.21.45 
СЛУЖБА 
Аварійно-рятувальні служби 81.93 
Агрохімічна служба 68.33.15 
Адміністративно-господарські служби підприємства 82.15.23.13 
Архіви, служби перекладу та інші інформаційні органи 20.15.71 
Вагонна служба. Вагонне господарство в цілому 73.29.61.17 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Галузеві та регіональні системи і служби із стандартизації 84.13.19 
Державна метрологічна служба, національні та міжнародні метрологічні організації 90.21 
Державна прикордонна служба (прикордонні війська) 78.27.65.07 
Державна служба 10.17.25 
Державна служба стандартних довідкових даних 90.21.31 
Державна служба стандартних зразків 90.21.33 
Державна служба часу і частоти 90.21.29 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні та міжнародні системи та служби із сертифікації 84.05.80 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Загальні питання автомобільної служби 78.25.09.01 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Інформаційні служби на підприємствах і в установах 20.15.13 
Інформаційні служби, мережі, системи в цілому 20.15.05 
Історія окремих видів збройних сил, родів військ і служб 78.09.23 
Машини аварійно-технічної служби 55.55.47 
Машини першої допомоги. Мобільна аварійна служба 81.93.23.07 
Медична служба в армії 76.35.31.13 
Науково-методологічне забезпечення систем і служб стандартизації 84.15 
Обладнання для аварійних служб. Ноші. Медичні аптечки. Апаратура для реанімації 81.93.23.15 
Організація аварійно-рятувальних служб 81.93.05 
Організація і діяльність закордонних та міжнародних систем і служб метрології 90.21.07 
Організація і діяльність метрологічної служби в Україні 90.21.05 
Організація служби військ 78.19.05.17 
Пожежні бригади. Пожежна служба 81.92.05.07 
Радіостудії, технічні радіоцентри, їхні служби та устаткування 19.65.31.05 
Система управління охороною праці. Служби охорони праці 86.19.05 
Системи і служби стандартизації підприємств, фірм 84.13.21 
Служби і послуги зв'язку 49.34 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
Телематичні служби і апаратура 49.38 
Теоретичні основи створення і розвитку служб метрології 90.21.03 
Технічні засоби служб тилу 78.25.39 
Технологічні комплекси і служби на поверхні 52.13.39 
Тил збройних сил. Служби тилу 78.27.19 
Формування служби безпеки держави 78.27.65.13 
Циклічність сонячної активності. Служба Сонця 41.21.29 
Частини та підрозділи гідрометеорологічної служби 78.27.07.33 
Частини та підрозділи топографічної служби 78.27.07.31 
СЛУЖБОВЕЦЬ 
Матеріальна відповідальність робітників і службовців 10.63.57 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
СЛУЖБОВИЙ 
Правова охорона службових винаходів 85.31.31.29 
Спеціалізовані службові меблі 59.73.37 
СЛУХАННЯ 
Слухання. Свідчення 10.31.41.03 
СЛЮДА 
Розроблення родовищ слюди 52.39.45 
СЛЮДЯНИЙ 
Слюдяні конденсатори 45.35.31 
СЛЮСАРНИЙ 
Ковальські, слюсарні та інші формотворні роботи в будівництві 67.13.45 
СЛЮСАРНО-МОНТАЖНИЙ 
Слюсарно-монтажний інструмент 55.31.33 
СЛЯБ 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
СМАЖЕННЯ 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
СМАК 
Естетика архітектури. Архітектурний смак 67.07.07 
СМАЛЬТА 
Смальта для мозаїк 80.31.37.07 
СМЕРТНІСТЬ 
Смертність 05.11.30 
СМЕРТЬ 
Звичаї окремих первісних і кочових народів і племен. Смерть. Поховання 03.61.11 
СМИСЛОВИЙ 
Смислове членування речення 16.21.43.25 
СМИЧКОВИЙ 
Смичкові музичні інструменти 80.29.35 
СМІТТЄВИДАЛЕННЯ 
Системи пило- і сміттєвидалення 67.53.15 
СМІТТЄДРОБИЛЬНИЙ 
Сміттєущільнювальні, сміттєдробильні машини, установки для компостування 55.55.33.31 
СМІТТЄЗБИРАЛЬНИЙ 
Сміттєпровізні автомобілі та сміттєзбиральна тара 55.55.31.35 
СМІТТЄОЧИЩУВАЛЬНИЙ 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
СМІТТЄПЕРЕВАНТАЖУВАЛЬНИЙ 
Сміттєперевантажувальні станції, звалища тощо 55.55.31.37 
СМІТТЄПЕРЕРОБНИЙ 
Сміттєпереробні станції, установки, сміттєсортувальне устаткування 55.55.33.29 
СМІТТЄПНЕВМОСИСТЕМА 
Сміттєпневмосистеми і сміттєпроводи 55.55.31.33 
СМІТТЄПРОВІД 
Сміттєпневмосистеми і сміттєпроводи 55.55.31.33 
СМІТТЄПРОВІЗНИЙ 
Сміттєпровізні автомобілі та сміттєзбиральна тара 55.55.31.35 
СМІТТЄСОРТУВАННЯ 
Сміттєпереробні станції, установки, сміттєсортувальне устаткування 55.55.33.29 
СМІТТЄСПАЛЮВАЛЬНИЙ 
Сміттєспалювальні печі 55.55.33.33 
Сміттєспалювальні установки, пристрої 55.55.33.35 
СМІТТЄУЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ 
Сміттєущільнювальні, сміттєдробильні машини, установки для компостування 55.55.33.31 
СМІТТЯ 
Великогабаритне сміття і відходи 87.53.13.29 
Устаткування для перероблення і спалювання сміття 55.55.33 
СМОЛА 
ГВС формування синтетичних смол 81.19.51.15 
Перероблення смол 61.53.99.07 
Пластмаси на основі пеків, смол та інших природних матеріалів 61.61.08 
Покриття на основі смол. Лаки. Оліфи 81.33.35.11 
Природні смоли. Камеді. Інші природні високомолекулярні сполуки 61.57.35 
Смоли. Продукти смолистих речовин 61.57.35.05 
СМОЛИСТИЙ 
Смоли. Продукти смолистих речовин 61.57.35.05 
Утилізація твердих і смолистих відходів 61.53.91.05 
СМУГА 
Виробництво листів і смуг з покриттями 53.43.35.11 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
Пристрої для друкування декоративних смуг на краях конвертів, аркушів тощо 60.29.21.11 
СНАРЯД 
Землевсмоктувальні снаряди 55.53.29.47 
Паливо для ракет і реактивних снарядів 78.25.07.13 
Системи наведення ракет і реактивних снарядів 78.25.07.15 
СНАРЯДНИЙ 
Снарядні підривники. Підривники для гільз тощо 61.43.29.23 
СНД 
Авіабудування в країнах СНД 55.47.01.33 
СНІГ 
Лід, сніг 70.27.05.21 
СНІГОВИЙ 
Сніговий покрив 37.29.15 
СНІГООЧИСНИК 
Снігоочисники, сніготопки, льодоруби 55.55.31.31 
СНІГОТОПКА 
Снігоочисники, сніготопки, льодоруби 55.55.31.31 
СНІГОХОД 
Аеросани і снігоходи 55.43.33.39 
СНІД 76.29.50.61 
СНОВИДІННЯ 
Сон і сновидіння 15.21.61.11 
СНОУБОРДИНГ 
Сноубординг 72.29.77 
СОБАКІВНИЦТВО 
Собаківництво 68.39.51 
СОБІВАРТІСТЬ 
(Собівартість. Витрати виробництва) -> 0Д.Ґд.ҐА 06.75.45 
Собівартість, рентабельність і прибуток 52.01.75.13 
Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві 06.81.45 
СОБОР 
Міста із соборами 67.29.35.07 
СОДА 
Карбонат натрію. Кальцинована сода 61.31.35.07 
СОЛІННЯ 
Виробництво квашенини, солінь, маринадів 65.53.37 
СОЛІТОННИЙ 
Солітонний розв'язок еволюційних рівнянь 27.35.55 
СОЛОД 
Виробництво солоду 65.43.29 
СОЛОДОЩІ 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
СОЛОМ'ЯНИЙ 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
СОЛОМА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
СОЛОМКА 
Виготовлення соломки для сірників 66.39.15 
СОЛОНИЙ 
Виробництво солоної, маринованої, копченої, сушеної і в'яленої продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.51.31 
СОЛЬОВИЙ 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
СОЛЯНИЙ 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Відокремлення нафти від соляного розчину 61.51.13.17 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
СОМАТИЧНИЙ 
Генетика соматичних клітин 34.23.27 
СОМАТОПЕДІЯ 
Соматопедія 14.29.35 
СОН 
Сон і сновидіння 15.21.61.11 
СОНЦЕ 
Активні утворення і центри активності на Сонці 41.21.19 
Апаратура і методи дослідження Сонця 89.15.17 
Динамічні процеси в конвективній зоні та атмосфері Сонця 89.51.31.05 
Дослідження Сонця 89.51.15 
Загальні проблеми дослідження Сонця 41.21.02 
Інструменти для дослідження Сонця 41.51.25 
Проблема Сонце - Земля 41.21.33 
Сонце 41.21 
Сонце. Фізика Сонця 38.27.25 
Спокійне Сонце 41.21.15 
Характеристики Сонця в цілому 41.21.05 
Циклічність сонячної активності. Служба Сонця 41.21.29 
СОНЯЧНИЙ 
Апаратура і методи дослідження об'єктів за межами Сонячної системи 89.15.25 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Будова і походження Сонячної системи 41.19.15 
Вплив сонячної активності на погоду і клімат 37.23.33 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Дослідження міжпланетного середовища. Сонячний вітер і міжпланетне магнітне поле 89.51.33 
Дослідження тіл Сонячної системи 89.51.25 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Загальні проблеми досліджень Сонячної системи 41.19.02 
Нелінійні структури в сонячному вітрі 89.51.31.11 
Проблеми освоєння тіл Сонячної системи 89.35.15 
Сонячна активність. Сонячно-земні зв'язки 37.15.21 
Сонячна система 41.19 
Сонячний вітер 37.15.24 
Сонячний колектор 87.01.81.27 
Сонячні елементи, батареї 44.37.31 
Сонячні колектори 44.37.35 
Теорія руху тіл Сонячної системи 41.03.15 
Технологія використання сонячної енергії 87.53.25.21 
Циклічність сонячної активності. Служба Сонця 41.21.29 
СОНЯЧНО-ЗЕМНИЙ 
Дослідження сонячно-земних зв'язків 89.51.31 
Сонячна активність. Сонячно-земні зв'язки 37.15.21 
СОРБЕНТ 
Неорганічні сорбенти 61.31.57 
СОРБУВАЛЬНИЙ 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
СОРТОВИЙ 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
СОРТУВАЛЬНИЙ 
Зерноочисні, сортувальні та сушильні машини і установки 55.57.39 
СОРТУВАННЯ 
Збирання і сортування сировини 53.37.91.07 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
Підбір і сортування білизни 75.33.37.11 
Сортування пиломатеріалів 66.31.21 
Сортування, маркування і облік лісоматеріалів 66.19.15.29 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
Устаткування для сортування, класифікування і зневоднювання 55.33.41.33 
СОФТФОРМІНГ 
Оздоблення плитних матеріалів пластиком. Постформінг. Софтформінг 66.35.29.33 
СОЦІАЛІЗАЦІЯ 
Політична соціалізація 11.01.39 
Процеси соціалізації 15.41.25 
Соціалізація особистості 04.61.11 
СОЦІАЛІЗМ 
Політичні системи при соціалізмі (загальні проблеми) 11.15.15 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
СОЦІАЛІСТИЧНИЙ 
Соціалістична демократія. Народна демократія 11.15.31.11 
СОЦІАЛЬНИЙ 
Бібліографія і окремі сфери соціального життя суспільства 13.41.21 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Біологічні і соціальні особливості психіки 15.21.25 
Відповідальність за порушення законодавства щодо соціального забезпечення 10.67.65 
Державне соціальне страхування 10.63.61 
Економіка охорони здоров'я і соціального забезпечення 06.71.47 
Економічна і соціальна географія 39.21 
Економічний і соціальний розвиток території 23.04.20 
Економічні і соціальні карти території 23.04.22 
Журналістика в країнах з різним соціальним устроєм 19.41.11 
Загальні проблеми сучасної соціальної філософії 02.41.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Історична економічна і соціальна географія 39.15.19 
Культура різних класів, соціальних верств і груп населення 13.11.27 
Методи і види соціальної допомоги 76.75.31.05 
Наука як соціальне явище 12.21.21 
Педагогіка соціальної роботи 14.43.43 
Передумови та обсяг соціальної допомоги 76.75.31.07 
Право соціального забезпечення 10.67 
Право соціального забезпечення в окремих країнах 10.67.91 
Правові і соціальні питання з технологічних аспектів довкілля 58.01.94.80 
Психологія класів і великих соціальних спільностей 15.41.35 
Соціальна гігієна 76.75.29 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Соціальна демографія 05.07.07.13 
Соціальна диференціація за специфічними критеріями 04.41.23 
Соціальна діяльність. Соціальні проблеми 04.21.81 
Соціальна екологія 04.51.21 
Соціальна етика 02.51.25.11 
Соціальна культура особистості 04.61.13 
Соціальна організація і управління 04.21.61 
Соціальна природа і призначення армії 78.03.05 
Соціальна психологія 15.41 
Соціальна психологія науки 12.31.31.05 
Соціальна психологія особистості. Особистість і суспільство. Психологія життєвої сфери 15.41.21 
Соціальна статистика 83.33 
Соціальна структура різних суспільно-економічних формацій 04.21.35 
Соціальна типологія особистості 04.61.05 
Соціальна філософія 02.41 
Соціальне забезпечення 76.75.31 
Соціальне забезпечення і страхування 82.13.29.15 
Соціальне патнерство в освіті 14.43.44 
Соціальне планування і прогнозування 04.21.71 
Соціальне поведінка 04.61.15 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Соціальне управління 82.17 
Соціальний і класовий склад населення 05.61.27 
Соціальний конфлікт. Соціологія конфліктів 04.21.45 
Соціальні відносини 04.21.41 
Соціальні відхилення 13.07.27.23 
Соціальні групи. Колективи 04.41.31 
Соціальні класи, спільноти і групи 02.41.31; 04.41 
Соціальні класи. Соціальна стратифікація і мобільність 04.41.21 
Соціальні норми і цінності 15.41.31 
Соціальні норми культури 13.07.27.15 
Соціальні процеси і зміни. Соціальний розвиток 04.21.51 
Соціальні та економічні проблеми розвитку 06.52.17 
Соціальні та психологічні фактори підвищення якості 81.81.23 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи екології людини 87.03.11 
Соціальні, політичні, економічні та правові основи охорони довкілля і використання природних ресурсів 87.03.13 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
Статистика соціального забезпечення 83.33.41 
Статистика соціального страхування 83.33.39 
Суспільство в цілому. Соціальний розвиток 02.41.21 
Суспільство як система. Соціальні відносини і процеси 04.21 
Суспільство як соціальна система. Типи суспільств 04.21.21 
Сфери соціального життя. Соціальні явища та інститути 02.41.41 
Театр і соціальна сфера життя 18.45.50 
Теоретичні і загальні проблеми економічної та соціальної географії 39.21.02 
Теоретичні питання економічної і соціальної географії 39.03.23 
Управління і організація в галузі соціального забезпечення 10.67.21 
Фонди соціального забезпечення і соціального страхування 10.67.61 
СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНИЙ 
Соціально-демографічні та професійні спільноти 04.41.61 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
Населення і соціально-економічні проблеми розвитку 05.11.65 
Соціально-економічна ефективність використання досягнень ергономіки 81.95.61.15 
Соціально-економічне становище окремих країн 06.51.97 
Соціально-економічні і правові аспекти керування відходами 87.53.80 
Соціально-економічні питання охорони праці 86.01.19 
Соціально-економічні проблеми праці 06.77.02 
Статистика в окремих країнах і соціально-економічних систем 83.37 
СОЦІАЛЬНО-КЛАСОВИЙ 
Соціально-класова структура суспільства 10.15.21 
СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВИЙ 
Соціально-побутові заходи 59.01.93.25 
Умови праці та соціально-побутові заходи 53.01.93.13 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНИЙ 
Соціально-політична теорія і практика церков 21.41.25 
Соціально-політичні аспекти політичних досліджень 11.07.45 
Управління соціально-політичними процесами 11.15.25 
СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИЙ 
Вплив антропогенних змін довкілля на здоров'я і соціально-трудовий потенціал населення 87.25 
СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ 
Соціокультурна творчість 13.07.27.13 
СОЦІОЛІНГВІСТИКА 
Соціолінгвістика 16.21.27 
Соціолінгвістичні і психолінгвістичні методи 16.21.21.21 
СОЦІОЛОГІЧНИЙ 
Методи відбирання соціологічної інформації 04.15.31 
Методи оброблення та аналізу соціологічної інформації 04.15.41 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Пропаганда і популяризація соціологічних знань 04.01.39 
Соціологічне забезпечення виборчих кампаній 04.81.03 
Соціологічні дослідження в бібліотеці 13.31.21.15 
Соціологічні і демографічні проблеми в будівництві 67.01.51 
Соціологічні проблеми кіномистецтва 18.67.27 
Соціологічні проблеми преси 19.51.35 
Соціологічні проблеми радіомовлення 19.65.51 
Соціологічні проблеми телебачення 19.61.51 
Соціологічні та психологічні методи управління 82.17.03 
Соціологічні школи і напрями 04.91.09.03 
Структура і програма соціологічного дослідження 04.15.21 
СОЦІОЛОГІЯ 
Взаємозв'язок соціології з іншими видами наук 04.01.07.09 
Викладання соціології 04.01.45 
Військова соціологія 78.21.05 
Всесвітня історія соціології 04.91.09 
Загальні питання соціології 04.01 
Загальні проблеми сучасної соціології 04.11 
Загальнометодологічні проблеми соціології 04.15.07 
Інформаційна діяльність у галузі соціології 04.01.29 
Історична і регіональна соціологія 04.71 
Історична соціологія 04.71.21 
Історія соціології 04.91 
Історія соціології окремих країн 04.91.91 
Кадри соціологів 04.01.79 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Міжнародне співробітництво в галузі соціології 04.01.17 
Наука і суспільство. Соціологія науки 12.21 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Окремі напрями і школи сучасної соціології 04.11.21 
Організація науково-дослідної роботи в соціології 04.01.21 
Політичні науки і соціологія 11.01.62 
Прикладна соціологія 04.81 
Регіональна соціологія 04.71.31 
Соціальний конфлікт. Соціологія конфліктів 04.21.45 
Соціологія 04 17.01.15.05 
Соціологія держави, права і політики 04.51.35 
Соціологія економіки 04.51.25 
Соціологія злочинності (кримінальна соціологія) 10.81.15 
Соціологія інформації і комунікації 04.51.54 
Соціологія культури 13.07.27 
Соціологія культури. Культурний аспект соціального життя 04.51.51 
Соціологія літератури і мистецтва 04.51.57 
Соціологія медицини і охорони здоров'я 04.51.69 
Соціологія мистецтва 18.07.27 
Соціологія міжнародних відносин, війни і миру 04.51.41 
Соціологія мови 04.51.55 
Соціологія моралі 04.51.61 
Соціологія народонаселення 04.51.23 
Соціологія освіти і виховання 04.51.53 
Соціологія особистості і поведінки 04.61 
Соціологія пізнання. Соціологія науки 04.51.47 
Соціологія права 10.07.31 
Соціологія праці, професій і занять 04.51.31 
Соціологія релігії 04.51.59; 21.31.55 
Соціологія родини і шлюбу. Соціологія статі 04.51.67 
Соціологія спорту 04.51.71 
Соціологія способу і якості життя 04.51.65 
Соціологія суспільної свідомості 04.51.43 
Соціологія сфер матеріального виробництва та обслуговування 04.51.27 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Соціологія техніки 04.51.29 
Соціологія фізичної культури 77.03.11 
Соціологія часу. Соціологія дозвілля 04.51.63 
Соціологія як наука 04.01.07 
Структура і функції соціології 04.01.07.05 
Сучасна соціологія в окремих країнах. Персоналія 04.11.91 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Теорія, методологія, соціологія музейної справи 13.51.07 
СОЦІОНІКА 
Соціоніка 00.29.81 
СОЦІОСЕМІОТИКА 
Соціосеміотика архітектурного простору 67.07.03.05 
СПАДКОВИЙ 
Спадкове право 10.45 
Спадкове право окремих країн 10.45.91 
Спадкові хвороби 76.03.39.05 
СПАДКОВІСТЬ 
Спадковість. Успадковування 34.23.15 
Цитоплазматична спадковість 34.23.15.05 
СПАДКОЄМНИЙ 
Спадкоємне право 10.89.45 
Хвороби тварин нез'ясованої етіології. Спадкоємні та природжені хвороби тварин 68.41.57 
СПАДКОЄМНІСТЬ 
Спадкоємність у розвитку культури 13.11.45 
СПАДЩИНА 
Відкриття спадщини і заходи щодо її охорони 10.45.31 
Одержання спадщини і відмовлення від спадщини 10.45.51 
Перехід спадщини до держави 10.45.55 
Поняття спадщини 10.45.21 
СПАЛЬНЯ 
Спальні 75.29.33.11 
СПАЛЮВАННЯ 
Залишки після спалювання відходів 87.53.13.47 
Устаткування для перероблення і спалювання сміття 55.55.33 
СПЕКТР 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
СПЕКТРАЛЬНИЙ 
Зірки за класом світності та спектральним типом 41.23.31 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Спектральна теорія лінійних операторів 27.39.21 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
СПЕКТРОСКОПІЧНИЙ 
Спектроскопічні методи і методики 29.31.26 
СПЕКТРОСКОПІЯ 
Лазерна спектроскопія 29.33.49 
Оптичні методи дослідження мінералів. Спектроскопія і люмінесценція мінералів 38.41.19 
СПЕЦИФІКА 
Опис підприємств (історія, досягнення, специфіка продукції) 66.01.76 
Специфіка мовного знака 16.21.05.11 
СПЕЦИФІЧНИЙ 
Загальні та специфічні технічні умови для проектування приладів 59.14.15.07 
Соціальна диференціація за специфічними критеріями 04.41.23 
Специфічні особливості дисперсних систем 31.15.37.05 
СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ 
(Концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування) -> 0Д.ҐБ.БА 06.51.35 
(Концентрація, спеціалізація...) -> 0Д.ҐБ.БА 06.75.09 
Розміщення, спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.33 
Спеціалізація і кооперування машинобудівних підприємств 55.01.82.31 
СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ 
0Ґ Спеціалізовані судна 69.33.15 
Історія спеціалізованих галузей педагогіки 14.09.43 
Культура та її спеціалізовані сфери 13.11.21 
Спеціалізоване харчування спортсменів 77.05.13 
Спеціалізований одяг для медичного персоналу і хворих 76.09.37 
Спеціалізовані автобуси 55.43.37.31 
Спеціалізовані вантажні автомобілі 55.43.31.33 
Спеціалізовані галузі педагогіки. Виправно-трудова педагогіка 14.43 
Спеціалізовані АОМ 50.31.31 
Спеціалізовані ЕОМ і ОК 50.33.33 
Спеціалізовані друкарські машини за призначенням 60.29.17.05 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Спеціалізовані службові меблі 59.73.37 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
СПЕЦІАЛІСТ 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
СПЕЦІАЛЬНИЙ 
Агрегатні і спеціальні верстати 55.29.33.35 
АСК спеціального призначення 78.25.35.11 
Асортимент спеціальних видів взуття 64.41.71.30 
Асортимент спеціальних видів швейних виробів 64.33.71.31 
Виготовлення спеціальних видів взуття 64.41.21.19 
Виробництво спеціальних видів трикотажних виробів 64.31.29 
Виробництво спеціальних видів швейних виробів 64.33.17.19 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Виробництво спеціальних текстильних матеріалів 64.29.99.27 
Виробництво сталі в електричних печах і спеціальні способи виробництва сталі 53.31.23.19 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Вступ до аналізу і деякі спеціальні питання аналізу 27.23.15 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Електротехнічне устаткування спеціального призначення 45.53 
Заповнювачі і добавки загального та спеціального призначення 61.74.31 
Інші спеціальні деревообробні виробництва 66.43.99 
Історія спеціальних шкіл і дефектології 14.09.29 
Комплексні та спеціальні розділи механіки 30.51 
Лінійки спеціального застосування 59.73.33.65 
Літаки спеціальної авіації 78.25.13.35 
Машини для розмноження спеціальними способами (електричним, хімічним) 60.31.17.21 
Машини, механізми і устаткування для проведення спеціальних робіт 67.17.25 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Міжнародне співробітництво держав із спеціальних питань 11.25.67 
Міжнародне співробітництво у спеціальних питаннях 10.87.51 
Плавучі засоби та судна спеціального призначення 73.34.09.17 
Правовий режим земель спеціального призначення 10.55.49 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Спеціальна вимірювальна апаратура. Методи вимірювання і діагностики. Діагностичні контрольні пристрої 55.42.81.31 
Спеціальна професійна освіта,що забезпечує достатнє підготування для вступу до ВНЗ 81.79.11.19 
Спеціальна теорія відносності 29.05.19 
Спеціальна технологія будови роботів 55.30.13 
Спеціальна технологія в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.13 
Спеціальна технологія в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.13 
Спеціальне землерийне устаткування 55.53.30 
Спеціальне і допоміжне устаткування ядерних реакторів 58.33.39 
Спеціальне озброєння та техніка будівельних військ 78.25.51.19 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Спеціальне озброєння та техніка Національної гвардіїі 78.25.51.05 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Спеціальне устаткування склоробного виробництва 55.59.43.29 
Спеціальні будівельні роботи. Гідротехнічні роботи 67.13.25 
Спеціальні види аерозйомки 36.23.21 
Спеціальні вимірювальні прилади для парових котлів 55.36.81.39 
Спеціальні війська ВМС 78.27.13.19 
Спеціальні властивості пороху 61.43.35.05 
Спеціальні (корекційні) школи. Дефектологія 14.29 
Спеціальні деревообробні виробництва 66.43 
Спеціальні диференціальні рівняння. Системи аналітичної механіки, автоматичного контролю, операторів. Динамічні системи 27.29.27 
Спеціальні друкарські машини. Машини нерельєфного друку 60.29.17.23 
Спеціальні друкарські папери 60.29.14.11 
Спеціальні електричні машини 45.29.33 
Спеціальні енергетичні установки 55.38 
Спеціальні кабелі 45.47.39 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
Спеціальні матеріали 55.37.31.15 
Спеціальні матеріали будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.09 
Спеціальні матеріали в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.09 
Спеціальні матеріали вітротурбобудування 55.37.33.39 
Спеціальні матеріали двигунобудування 55.42.09 
Спеціальні матеріали для авіабудування 55.47.09 
Спеціальні матеріали для авіадвигунобудування 55.42.47.09 
Спеціальні матеріали для виготовлення і монтажу парових котлів 55.36.09 
Спеціальні матеріали для виробництва компресорів 55.39.39.09 
Спеціальні матеріали для виробництва помп 55.39.37.09 
Спеціальні матеріали для локомотивобудування і вагонобудування 55.41.09 
Спеціальні матеріали для полімерного машинобудування 55.39.33.09 
Спеціальні матеріали для ракетно-космічних систем 55.49.09 
Спеціальні матеріали для сільськогосподарського машинобудування 55.57.09 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні матеріали з гірничого машинобудування 55.33.02.09 
Спеціальні матеріали ракетодвигунобудування 55.42.49.09 
Спеціальні матеріали холодильного машинобудування 55.39.41.09 
Спеціальні оптичні прилади та їхнє застосування 90.27.37.39 
Спеціальні питання гідромеханіки та гідродинаміки 55.49.03.32 
Спеціальні питання електро-, магніто- і плазмодинаміки 55.49.03.35 
Спеціальні питання з гірничого машинобудування 55.33.02.13 
Спеціальні питання технології з полімерного машинобудування 55.39.33.13 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Спеціальні сплави 55.15.15.19 
Спеціальні способи лиття 55.15.23 
Спеціальні та комбіновані методи збагачування 53.37.15.23 
Спеціальні та комбіновані способи і засоби розроблення родовищ 52.13.19 
Спеціальні технології 78.21.61.05 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
Устаткування спеціальних деревообробних виробництв 55.29.39.61 
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 
Навчання для отримання спеціальності 81.79.11.07 
СПИННИЙ 
Хвороби спинного мозку 76.29.51.07 
СПИРТ 
Виробництво коньячного спирту 65.45.32 
Спирти та їхні похідні 31.21.21.09 
Спирти як сировина 62.09.35 
СПИРТ-РЕКТИФІКАТ 
Виробництво спирту-ректифікату 65.45.31 
СПИРТ-СИРЕЦЬ 
Виробництво спирту-сирцю 65.45.29 
СПИРТОВИЙ 
Машини і устаткування для спиртової та лікерогорілчаної промисловості 55.63.39.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Спиртова промисловість 65.45 
СПІВВІДНОШЕННЯ 
Співвідношення мови і мовлення 16.21.13.03 
СПІВПРАЦЯ 
Міжнародна співпраця 84.08.14.17 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
СПІВРОБІТНИЦТВО 
Військове співробітництво 78.17.29.05 
Військово-наукове співробітництво 78.17.29.11 
Військово-технічне співробітництво 78.17.29.07 
Воєнно-економічні зв'язки. Воєнно-технічне співробітництво 78.75.45 
Географія господарства і міжнародне співробітництво країн. Економічна інтеграція 39.21.21 
Загальні проблеми міжнародного співробітництва 87.05.02 
Зовнішньоторговельне співробітництво 72.15.29 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне співробітництво 27.01.17; 28.01.17; 29.01.17; 30.01.17; 31.01.17; 39.01.17; 43.01.17; 45.01.17; 47.01.17; 49.01.17; 50.01.17; 52.01.17; 53.01.17; 55.01.17; 59.01.17; 61.01.17; 62.01.17; 64.01.17; 65.01.17; 66.01.17; 67.01.17; 68.01.17; 69.01.17; 70.01.17; 71.01.17; 73.01.17; 76.01.17; 77.01.17; 82.01.17; 83.01.17; 87.05; 89.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліографії 13.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 13.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі вищої освіти і підготування кадрів 12.81.67 
Міжнародне співробітництво в галузі геофізики 37.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі демографії 05.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі естради 18.55.17 
Міжнародне співробітництво в галузі інформації 12.81.65 
Міжнародне співробітництво в галузі історичних наук 03.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культури 13.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Міжнародне співробітництво в галузі літературознавства 17.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мистецтва 18.17 
Міжнародне співробітництво в галузі мовознавства 16.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музейної справи 13.51.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музики 18.41.17 
Міжнародне співробітництво в галузі образотворчого мистецтва 18.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі права 10.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі психології 15.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі соціології 04.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі суспільних наук 00.17 
Міжнародне співробітництво в галузі театру 18.45.17 
Міжнародне співробітництво в галузі філософії 02.01.17 
Міжнародне співробітництво в галузі хореографічного мистецтва 18.49.17 
Міжнародне співробітництво в галузі цирку 18.51.17 
Міжнародне співробітництво в метрології 90.01.17 
Міжнародне співробітництво в науці 12.81 
Міжнародне співробітництво у сфері економічних наук 06.01.17 
Міжнародне співробітництво держав із спеціальних питань 11.25.67 
Міжнародне співробітництво з геодезії і картографії 36.01.17 
Міжнародне співробітництво з питань вивчення культури 13.17.21 
Міжнародне співробітництво окремих наукових установ 12.81.63 
Міжнародне співробітництво політологів 11.01.17 
Міжнародне співробітництво у спеціальних питаннях 10.87.51 
Міжнародне співробітництво у сфері біології 34.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій 38.01.17; 41.01.17; 44.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі охорони праці 86.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з ливарного виробництва 55.15.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з питань гірничого машинобудування 55.33.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у суднобудуванні 55.45.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо інформатиції 20.01.17 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.17 
Міжнародне співробітництво. Закордонні ядерні центри 58.01.17 
Наукове співробітництво в рамках міжнародних об'єднань 12.81.57 
Правові питання наукового співробітництва 12.81.10 
Співробітництво між окремими країнами 12.81.59 
СПІКАННЯ 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Спікання 55.23.13.15 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Теорія спікання порошків, волокон і формувань 53.39.03.15 
СПІКЛИВИЙ 
Спікливі залізні сплави 55.09.35.15 
Спікливі кольорові сплави 55.09.35.17 
Спікливі фрикційні матеріали 55.09.35.21 
СПІЛКА 
Валютні спілки. Грошові спілки 72.29.21 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
СПІЛКУВАННЯ 
Психологія спілкування. Процеси комунікації 15.41.39 
СПІЛЬНИЙ 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Спільні торговельні палати 72.75.43 
СПІЛЬНІСТЬ 
Психологія класів і великих соціальних спільностей 15.41.35 
СПІЛЬНОТА 
Екологічні спільноти 04.41.51 
Етнічні спільноти 04.41.41 
Соціальні класи, спільноти і групи 02.41.31; 04.41 
Соціально-демографічні та професійні спільноти 04.41.61 
СПІНОДАЛЬНИЙ 
Спінодальний розпад 53.49.05.41 
СПІРОГРАФ 
Спірографи 76.13.15.07 
СПЛАВ 
Азотування металів і сплавів 53.03.11.23 
Алюміній і його сплави 81.31.09.17 
Аналіз кольорових металів і сплавів 53.81.35 
Аналіз чорних металів і сплавів 53.81.33 
Виготовлення корпусів для годинників із дорогоцінних металів та їхніх сплавів 80.33.14.21 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Виробництво благородних металів і сплавів 53.37.33 
Виробництво важких металів і сплавів 53.37.31 
Виробництво заготовок, профілів і катанки кольорових металів і сплавів 53.43.37 
Виробництво кольорових металів і сплавів 53.37 
Виробництво кольорових металів і сплавів із вторинної сировини 53.37.91 
Виробництво легких металів і сплавів 53.37.29 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво радіоактивних металів і сплавів 53.37.37 
Виробництво рідких і рідкоземельних металів і сплавів 53.37.35 
Виробництво труб із кольорових металів і сплавів 53.47.39 
Виробництво чорних металів і сплавів 53.31 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Дегазація рідких металів і сплавів 53.03.11.21 
Електричні властивості металів і сплавів 53.49.07.09 
Електролітичне рафінування металів і сплавів 53.03.15.19 
Електротехнічні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.23 
Жароміцні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.19 
Жароміцні сталі та сплави 81.29.09.15 
Жаротривкі кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.17 
Жаротривкість металів і сплавів 81.33.03.11 
Загальні питання щодо ливарних сплавів 55.15.15.01 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Інструментальні кольорові метали, сплави та композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.21 
Інші фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07.23 
Кольорові метали і сплави 81.29.09.25 
Кольорові метали і сплави в суднобудуванні 55.45.09.13 
Конструкційні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.09 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
Корозійна стійкість металів і сплавів 81.33.07 
Кристалізація аморфних сплавів 53.49.05.55 
Кристалізація металів і сплавів 55.15.03.13 
Легкі сплави 55.09.33.15 
Легкоплавкі метали і сплави 81.29.09.27 
Ливарні сплави 55.15.15 
Магнітні властивості металів і сплавів 53.49.07.11 
Метали і сплави в атомній та термоядерній енергетиці 53.49.17 
Метали і сплави медичного призначення 76.09.43 
Метали та сплави, стійкі до впливу повітря, кисню 81.33.07.07 
Метали та сплави, стійкі до гарячих газів і випробувань 81.33.07.15 
Метали та сплави, стійкі до кліматичних впливів у цілому 81.33.07.05 
Метали та сплави, стійкі до лугів 81.33.07.13 
Метали та сплави, стійкі до неорганічних кислот 81.33.07.11 
Метали та сплави, стійкі до старіння 81.33.07.17 
Метали, металеві сплави для радіоелектроніки 47.09.37 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
Мідь та її сплави 81.31.09.21 
Міцність і пластичність металів і сплавів 53.49.09 
Незалізні сплави 55.15.15.17 
Непружні властивості металів і сплавів 53.49.07.21 
Оброблення дорогоцінних і кольорових металів та їхніх сплавів 80.33.29 
Одержання сплавів 53.37.13.21 
Окиснювання рідких металів і сплавів 53.03.11.17 
Підшипникові (вальничні), тугоплавкі та благородні сплави 55.09.33.19 
Плавлення незалізних сплавів 55.15.17.17 
Пластичність і в'язкість металів і сплавів 53.49.09.07 
Плутоній, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.31 
Порошкова металургія заліза і його сплавів 53.39.29 
Порошкова металургія кольорових металів та їхніх сплавів 53.39.31 
Прецизійні сплави заліза 53.49.13.21 
Протикорозійні кольорові метали, сплави і композиційні матеріали на їхній основі 53.49.15.11 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Пружні властивості металів і сплавів 53.49.07.19 
Спеціальні сплави 55.15.15.19 
Спікливі залізні сплави 55.09.35.15 
Спікливі кольорові сплави 55.09.35.17 
Сплави на основі хрому, кобальту, нікелю і міді 55.09.33.17 
Сплави хрому 61.31.45.07 
Сталі та сплави для роботи за низьких температурах 81.29.09.19 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Тверді сплави 55.09.35.19 
Теорія вакуумних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11.03 
Теорія гідрометалургійних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.13 
Теорія електрохімічних та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15 
Теорія жаротривкого легування сплавів 81.33.03.13 
Теорія інших електрохімічних процесів та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15.39 
Теорія міцності металів і сплавів 53.49.09.05 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Теплові властивості металів і сплавів 53.49.07.17 
Терміче і хіміко-термічне оброблення металів і сплавів 53.49.21 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Технологія для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.15 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Титан і його сплави 81.31.09.19 
Торій, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.33 
Уран, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.29 
Устаткування для виплавлення кольорових металів та їхніх сплавів 55.35.37 
Устаткування для газополуменевого оброблення металів і сплавів 55.69.29 
Устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.25 
Фазові рівноваги в металах і сплавах 53.49.03 
Фазові та структурні перетворення в металах і сплавах 53.49.05 
Фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07 
СПЛАВЛЮВАННЯ 
Сплавлювання 53.03.11.33 
СПЛАВЛЯННЯ 
Водне транспортування лісу. Сплавляння лісу 66.17.17 
СПЛАТ 
Види митних сплат 72.15.41.11 
СПОВІЛЬНЮВАЧ 
Сповільнювачі 58.33.19 
СПОВІЩУВАЧ 
Сповіщувачі пожежні для раннього виявлення загорянь 81.92.86.07 
СПОЖИВАННЯ 
Виробництво товарів народного споживання 67.01.63; 68.01.63; 69.01.63 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
Підготування продукції до виробничого споживання на базах і складах матеріально-технічного постачання 81.89.17 
Споживання. Рівень життя. Добробут. Соціальна політика 06.58.55 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
Торгівля і споживання 87.01.75.55 
СПОЖИВАЧ 
Вивчення кон'юнктури, попиту населення на товари народного споживання у внутрішній торгівлі 71.01.51 
Конс'юмеризм (захист прав споживачів) 84.08.14 
Конференції, симпозіуми, виставки, семінари з питань захисту прав споживачів 84.08.14.13 
СПОЖИВЧИЙ 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
СПОЛУКА 
Азот і його сполуки 61.31.31 
Аліфатичні сполуки 31.21.21; 61.37.29 
Аліциклічні сполуки 31.21.23; 61.37.31 
Алюмінійорганічні сполуки 31.21.29.09 
Ароматичні сполуки 31.21.25; 61.37.33 
Багатоядерні ароматичні сполуки 31.21.25.07 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
Біорегулятори. Гормони й інші біологічно активні сполуки 31.27.37 
Бор і його сполуки 61.31.43 
Бром, фтор, йод та їхні сполуки 61.31.39 
Будова ароматичних сполук 31.21.15.11 
Будова комплексних сполук 31.17.29.05 
Будова неорганічних сполук 31.21.15.09 
Виробництво бору і його сполук 61.31.43.05 
Виробництво кремнію і його сполук 61.31.47.05 
Виробництво пероксиду водню та надсірчанокислих сполук шляхом електролізу 61.13.25.07 
Виробництво хлорокисневих сполук шляхом електролізу 61.13.25.23 
Відходи інертних речовин і сполук 87.53.13.23 
Властивості матеріалів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.09 
Властивості матеріалів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.09 
Вуглеводи і споріднені сполуки 31.23.15 
Галогенні сполуки сірки 61.31.29.07 
Гетероланцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.31 
Гетероциклічні сполуки 31.21.27; 61.37.35 
Екстракційна хімія неорганічних і комплексних сполук 31.17.39 
Електроліз у розплавах солей та інших сполуках 53.03.15.17 
Елементорганічні високомолекулярні сполуки 61.59.33 
Елементорганічні сполуки 31.21.29; 61.37.37 
Застосування матеріалів і виробів на основі заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.29.17 
Застосування матеріалів і виробів на основі кольорових металів, їхніх сплавів, сполук та композиційних матеріалів, отриманих методом порошкової металургії 53.39.31.17 
Інші природні сполуки 31.23.99 
Йод і його сполуки 61.31.39.17 
Калій і його сполуки 61.31.33 
Карболанцюгові високомолекулярні сполуки 61.59.29 
Комплексні сполуки 31.17.29 
Комплексні сполуки срібла і міді 31.17.29.09 
Кремній і його сполуки 61.31.47 
Кристалогідрати і подвійні солі як комплексні сполуки 31.17.29.07 
Кумарини, флавоноїди, антоціаніни і споріднені сполуки 31.23.39 
Магнезійорганічні сполуки 31.21.29.07 
Натрій і його сполуки 61.31.35 
Неорганічна хімія. Комплексні сполуки 31.17 
Неорганічні полімерні сполуки 61.59.35 
Одержання інших подвійних сполук 53.41.37.23 
Одержання напівпровідникових сполук 53.41.37 
Одержання подвійних сполук із селеном 53.41.37.17 
Одержання подвійних сполук із сіркою 53.41.37.21 
Одержання подвійних сполук із телуром 53.41.37.19 
Одержання потрійних сполук 53.41.37.25 
Одержання хлору методом електролізу розплавлених сполук 61.31.37.07 
Одноядерні ароматичні сполуки 31.21.25.05 
Піротехнічні сполуки 61.43.37 
Пластмаси на основі протеїнів (білків) або інших натуральних сполук із вмістом азоту 61.61.07 
Пластмаси на основі сполук, що містять лише вуглець, водень і кисень 61.61.05 
Природні смоли. Камеді. Інші природні високомолекулярні сполуки 61.57.35 
Силіційорганічні сполуки 31.21.29.11 
Синтез високомолекулярних сполук 31.25.19 
Сірка та її сполуки 61.31.29 
Сполуки азоту 61.31.31.17 
Сполуки галію, індію, талію 31.17.15.13 
Сполуки з конденсованими ядрами 31.21.25.09 
Сполуки кремнію з азотом 61.31.47.19 
Сполуки кремнію, що містять галогени 61.31.47.17 
Сполуки триоксиду сірки з галогенами та азотом 61.31.29.21 
Сполуки фосфору, що містять галогени 61.31.41.19 
Стероїди і споріднені сполуки 31.23.19 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Терпени і споріднені сполуки 31.23.17 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Технологія природних високомолекулярних сполук 61.57 
Технологія синтетичних високомолекулярних сполук 61.59 
Фарбувальні сполуки. Зв'язувальні. Домішки 60.29.11.05 
Фосфор і його сполуки 61.31.41 
Фосфор- і миш'якорганічні сполуки 31.21.29.13 
Хімічна модифікація високомолекулярних сполук 61.59.37 
Хімія високомолекулярних сполук 31.25 
Хлор і його сполуки 61.31.37 
Хром і його сполуки 61.31.45 
Цинкорганічні сполуки 31.21.29.05 
СПОЛУЧЕННЯ 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
СПОЛУЧНИЙ 
Медичні комплекси, системи, прилади, апарати і прилади сполучного лікувально- діагностичного призначення 76.13.25 
Сполучні гідротехнічні споруди 70.17.38 
Фізіологія сполучної тканини 34.39.47 
СПОР 
Господарсько-правова відповідальність. Санкції. Нагляд. Господарські спори і порядок їхнього вирішення 10.23.65 
Процедура врегулювання спорів 72.27.33 
Трудові спори 10.63.59 
СПОРАДЧИЙ 
Спорадичні явища у магнітосфері та тропосфері 89.51.31.17 
СПОРІДНЕНИЙ 
Вуглеводи і споріднені сполуки 31.23.15 
Кумарини, флавоноїди, антоціаніни і споріднені сполуки 31.23.39 
Стероїди і споріднені сполуки 31.23.19 
Терпени і споріднені сполуки 31.23.17 
СПОРІДНЕНІСТЬ 
Мовна спорідненість 16.21.23.03 
СПОРІДНЕННЯ 
Споріднення щодо сімейного права 10.47.41 
СПОРОВИЙ 
Спорові рослини 34.29.15 
СПОРТ 
Авіамодельний спорт 77.29.68 
Автомобільний спорт 77.29.02 
Автомодельний спорт 77.29.03 
Антидопінговий контроль у спорті 77.05.11 
Буєрний спорт 77.29.12 
Велосипедний спорт 77.29.14 
Вертолітний спорт 77.29.15 
Виховання у спорті 77.03.07 
Вітрильний спорт. Віндсерфінг 77.29.32 
Водно-лижний спорт 77.29.18 
Водно-моторний спорт 77.29.17 
Гірський спорт 71.37.11.05 
Гірськолижний спорт 77.29.20 
Дельтапланерний спорт 77.29.22 
Допінги в спорті 76.35.41.13 
Кінний спорт 77.29.23 
Ковзанярський спорт 77.29.24 
Лікарський контроль у спорті 76.35.41.07 
Літаковий спорт 77.29.47 
Матеріали і покриття, які використовуються у спорті 77.13.09 
Мотоциклетний спорт 77.29.29 
Парашутний спорт 77.29.31 
Підводний спорт 77.29.37 
Планерний спорт 77.29.35 
Пожежно-прикладний спорт 77.29.38 
Професійний спорт 77.03.47 
Роликобіжний спорт 77.29.44 
Санний спорт 77.29.48 
Спорт 23.04.97 
Спорт вищих досягнень 77.03.25 
Спорт для всіх 77.03.49 
Спорт для інвалідів 77.03.43 
Стрілецький спорт 77.29.54 
Суддівство в спорті 77.31.09 
Судномодельный спорт 77.29.56 
Фізична культура і спорт 77 
СПОРТИВНИЙ 
Біохімія спорту 77.05.03 
Виробництво дерев'яного спортивного інвентарю 66.43.33 
Виробництво спортивних виробів 80.37 
Економіка спорту 06.71.55 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Загальні питання фізичної культури і спорту 77.01 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
Інші види спорту 77.29.99 
Історія фізкультури і спорту. Персоналія 77.01.09 
Керівні матеріали з питань фізичної культури і спорту 77.01.01 
Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту 77.13 
Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту 77.05 
Методика проведення фізкультурних свят і спортивних змагань 77.31.03 
Методичні основи видів спорту 77.29 
Монтаж і ремонт спортивного устаткування 77.01.83 
Наукові основи спортивного тренування 77.03.03 
Науково-методичне забезпечення спорту 77.01.45 
Національні види спорту 77.29.30 
Основи юнацького спорту 77.03.23 
Політичні проблеми спорту 77.01.53 
Проблеми ігрових видів спорту 77.03.33 
Проблеми складнокоординаційних видів спорту 77.03.37 
Проблеми спортивних єдиноборств 77.03.31 
Проблеми технічних видів спорту 77.03.39 
Проблеми циклічних видів спорту 77.03.41 
Проблеми швидкісно-силових видів спорту 77.03.35 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Пропаганда фізичної культури і спорту 77.01.39 
Психологія спорту 15.81.45; 77.03.09 
Соціологія спорту 04.51.71 
Спортивна антропологія 77.05.09 
Спортивна гігієна 76.35.41.05 
Спортивна гімнастика 77.29.51 
Спортивна класифікація 77.03.19 
Спортивна медицина і лікарський контроль 76.35.41 
Спортивна метрологія 77.01.81 
Спортивна наукова апаратура і прилади 77.13.29 
Спортивне орієнтування 77.29.52 
Спортивне рибальство 77.29.46 
Спортивне устаткування і тренажери 77.13.25 
Спортивний інвентар 80.37.29 
Спортивний одяг і взуття 77.13.27 
Спортивний травматизм 76.35.41.15 
Спортивний туризм 77.29.33 
Спортивні автомобілі 55.43.29.37 
Спортивні змагання 77.31 
Спортивні знаки і нагороди 77.03.21 
Спортивні й олімпійські сувеніри 80.33.71.15 
Спортивні споруди 77.13.23 
Спортивні танці 77.29.53 
Статистика фізичної культури і спорту 83.33.43 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
Теорія фізичної культури і спорту 77.03 
Фізіологія спорту 77.05.05 
СПОРТИВНО-МИСЛИВСЬКИЙ 
Спортивно-мисливське і рибальське приладдя 80.37.33 
СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
Види спортивно-оздоровчого туризму 71.37.07.07 
СПОРТСМЕН 
Спеціалізоване харчування спортсменів 77.05.13 
СПОРУДА 
Безпека будівель і споруд 86.23.07 
Берегозахисні споруди водогосподарських систем 70.17.43 
Водогосподарське будівництво. Гідротехнічні та гідромеліоративні споруди 70.17 
Водозабірні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.35 
Водопровідні споруди водогосподарських і меліоративних систем. Канали 70.17.41 
Водопропускні споруди 70.27.13.05 
Водоскидні споруди водогосподарських і меліоративних систем 70.17.34 
Гідравліка споруд, відкритих та закритих потоків, підземних вод 70.03.03 
Гідротехнічні споруди для боротьби з паводками і для регулювання течії гірських потоків 70.17.47 
Громадські споруди 67.29.31 
Експлуатація обладнання і споруд рибних морських портів 69.35.15 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Комплекси, будівлі і споруди зв'язку 67.29.67 
Комплекси, будівлі і споруди транспорту 67.29.63 
Конструкції складських будівель і споруджень 81.89.05 
Культові споруди 67.29.35 
Меліоративні споруди в сільському господарстві 68.31.25 
Механізація і автоматизація в експлуатації гідротехнічних споруд 70.85.39 
Міцність підземних і земляних споруд 30.19.55 
Проектування, будівництво і реконструкція підприємств і споруд 49.01.82 
Проектування, будівництво і реконструкція спортивних будинків і споруд 77.01.82 
Промислові комплекси, будівлі і споруди 67.29.53 
Протипожежний захист будівель і споруд 67.53.33 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
Рибозахисні і рибопровідні споруди 70.17.51 
Роботи щодо ремонту, відновлення і реконструкції будинків і споруд 67.13.51 
Сільськогосподарські будівлі і споруди. Агропромислові комплекси 67.29.55 
Складські комплекси, будівлі і споруди 67.29.89 
Сполучні гідротехнічні споруди 70.17.38 
Спортивні споруди 77.13.23 
Споруди для боротьби з наносами 70.17.45 
Споруди для боротьби із зсувами і селевими потоками 70.17.48 
Споруди для водопідготування 70.17.37 
Споруди для забору підземних вод 38.61.23 
Споруди для очищення стічних вод 70.17.39 
Споруди на меліоративних системах 70.17.55 
Споруди освіти 67.29.81 
Стійкість укосів гідротехнічних споруд 70.17.56 
Теорія розрахунку споруд і конструкцій 67.03.03 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
Унікальні споруди та їхні фотознімки, малюнки 23.04.55 
Устатковування гідротехнічних споруд водогосподарських систем 70.17.49 
Устаткування, споруди і обладнанння для зберігання вантажів 81.89.15.05 
Штучні споруди на автомобільних шляхах 73.31.13 
СПОРЯДЖЕННЯ 
Екіпірування та спорядження 78.25.05.15 
Індивідуальне озброєння і спорядження 78.25.05 
Туристське спорядження 80.37.31 
СПОСТЕРЕЖЕННЯ 
Астрометричні спостереження 41.15.21 
Бортові обчислювальні комплекси, пристрої спостереження, зв'язку 55.41.05.43 
Види спостережень 83.03.03.05 
Експедиції, пов'язані з проведенням астрономічних спостережень 41.01.19 
Жтатистичне спостереження 83.03.03 
Магнітні зйомки, карти, спостереження 37.15.13 
Метеорологічні прилади і методи спостережень та оброблення даних 37.21.03 
Моніторне спостереження 76.29.45.11 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Обсерваторії. Інструменти, прилади і методи астрономічних спостережень. 41.51 
Океанологічні спостереження і оброблення даних 37.25.03 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Станції спостереження та їхнє устатковування 55.49.45.29 
Теорія моделювання, спостереження, дослідження, розроблення 37.31.19.03 
Форми спостережень 83.03.03.07 
СПОСТЕРЕЖЛИВИЙ 
Прилади і методи спостережної оптичної астрофізики 41.51.27 
Спостережна космологія 41.29.15 
СПОСТЕРЕЖЛИВІСТЬ 
Керованість і спостережливість систем. Принцип подвійності 28.19.35 
СПОСТЕРЕЖУВАЛЬНИЙ 
Типи спостережувальних станцій за зсувами земної кори 52.13.04.11 
СПОСТЕРІГАННЯ 
Методи і засоби спостерігання, вимірювання і аналізу 41.51.37 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
СПРАВА 
Автоматизація та автоматизовані системи в гірничій справі 52.01.85 
Аеродинаміка у воєнній справі 78.21.45 
АСУ у воєнній справі 78.25.35 
Апеляція. Перегляд справи 10.31.41.13 
Архівна справа в окремих країнах 13.71.91 
Архівна справа. Архівознавство 13.71 
Бібліотечна справа в окремих країнах 13.31.91 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Бібліотечна справа. Бібліотекознавство 13.31 
Біологія у військовій справі 78.21.31 
Ведення кримінальних справ. Розгляд справ. Захист 10.79.23 
Видавнича справа 19.51.61 
Військова справа 78 
Гірнича справа 52 
Загальні питання воєнної справи 78.01 
Загальні питання гірничої справи 52.01 
Загальні питання патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01 
Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України 87.31 
Інформатизація архівної справи 13.71.96.15 
Історія архівної справи 13.71.09 
Історія бібліотечної справи 13.31.09 
Історія гірничої справи. Персоналія 52.01.09 
Історія музейної справи 13.51.09 
Історія музейної справи в Росії 13.51.09.13 
Історія музейної справи в Україні 13.51.09.11 
Історія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Персоналія 85.01.09 
Кадри патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.79 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Лабораторна справа 76.35.33 
Лісонасіннєва справа 68.47.45.11 
Маркшейдерська справа. Зсув гірських порід і земної поверхні 52.13.04 
Методика музейної справи 13.51.08 
Міжнародне співробітництво в галузі бібліотечної справи 13.31.17 
Міжнародне співробітництво в галузі музейної справи 13.51.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Музейна справа в окремих країнах 13.51.91 
Музейна справа. Музеєзнавство 13.51 
Оптичні прилади у воєнній справі 78.25.32 
Організація ветеринарно-санітарної справи 68.41.21 
Організація і управління в галузі архівної справи 13.71.15 
Організація і управління в галузі бібліотечної справи 13.31.15 
Організація і управління в галузі музейної справи 13.51.11.15 
Організація інформаційної діяльності. Бібліотечна справа 20.15 
Особливості виробництва за окремими категоріями кримінальних справ 10.79.51 
Особливості проведення за окремими категоріями цивільних справ 10.31.51 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 31.01.25; 37.01.25; 44.01.25; 45.01.25; 47.01.25; 49.01.25; 50.01.25; 52.01.25; 53.01.25; 55.01.25; 58.01.25; 59.01.25; 61.01.25; 62.01.25; 64.01.25; 65.01.25; 66.01.25; 67.01.25; 68.01.25; 70.01.25; 71.01.25; 73.01.25; 76.01.25; 86.01.25; 89.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі порошкової металургії 53.39.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в галузі геодезії і картографії 36.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в кольоровій металургії 53.37.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство 20.01.25; 69.01.25 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство в стандартизації 84.01.25 
Патентна справа. Винахідництво. Раціоналізаторство 43.01.25 
Патентно-ліцензійна справа. Винахідництво і раціоналізаторство 78.01.25 
Племінна справа 68.39.13.05 
Правове регулювання ощадної справи 10.21.45 
Представники у справах інтелектуальної власності (патентні повірені) 85.01.79.07 
Природничо-наукове і технічне забезпечення архівної справи 13.71.96 
Прогнозування патентної справи 85.35.07 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Стандартизація і термінологія в бібліотечній справі 13.31.11.11 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
Судова статистика в кримінальних справах 10.86.41 
Судова статистика у цивільних справах 10.86.31 
Суперечки у винахідницьких справах 85.37.41 
Сучасний стан бібліотечної справи 13.31.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Сучасний стан музейної справи 13.51.11 
Теорія і методологія бібліотечної справи 13.31.07 
Теорія і практика архівної справи 13.71.07 
Теорія, методологія, соціологія музейної справи 13.51.07 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Техніка і технологія вибухової справи 52.13.21.13 
Управління державними і громадськими справами 10.15.31 
Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа 06.73.65 
Формування Міністерства внутрішніх справ (внутрішні війська) 78.27.65.11 
СПРЕСОВАНИЙ 
Вироби із спресованих деревинних волокон. Деревинноволокнисті матеріали 61.55.91.17 
Спресована деревина. Спресовані відходи деревооброблення 61.55.91.05 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
СПРИЙНЯТТЯ 
Моделі сприйняття інформації в інтелектуальних системах 28.23.24 
Сприйняття 15.21.41.05 
Сприйняття мистецтва 18.07.73 
СПРИЧИНЕНИЙ 
Інженерна геологія процесів, спричинених будівництвом 38.63.51 
Шум, спричинений літальними апаратами 87.55.29.27 
Шум, спричинений тваринами 87.55.29.25 
СПРИЯННЯ 
Імпорт. Принцип найбільшого сприяння 72.15.31 
СПРОМОЖНІСТЬ 
Властивості матеріалів, що впливають на їхню спроможність до деформації 30.19.59 
СПУСК 
Розрахунок спуску судна 55.45.03.29 
Спуск і установлення суден на воду 55.45.13.25 
СПУСКОВИЙ 
Зачини. Спускові пристрої 60.33.19.23 
СРІБЛО 
Виробництво срібла 53.37.91.31 
Комплексні сполуки срібла і міді 31.17.29.09 
Розроблення родовищ золотих, золото-срібних, срібних і платинових руд і пісків 52.31.47 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
СРСР 
Воєнна історія СРСР 78.09.19 
Географія країн на території колишнього СРСР 39.23.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
ССАВЕЦЬ 
Промисел морських ссавців і рептилій 69.09.17 
СТАБІЛІЗАТОР 
Виробництво стабілізаторів 65.55.38 
СТАБІЛІЗАЦІЯ 
Економічні цикли і кризи. Стабілізація економіки 06.52.45 
Машини для стабілізації ґрунту 55.53.33.35 
Нестійкості та методи стабілізації плазми 29.27.19 
Прилади систем орієнтації стабілізації та навігації апаратів (системи координат, курсові системи, курсовертикалі) 59.31.31.05 
Стійкість і стабілізація руху 30.15.19 
СТАБІЛЬНИЙ 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
СТАБІЛЬНІСТЬ 
Дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.07 
Рекомбінатні плазміди: конструювання, стабільність, реплікація 62.37.99.17 
СТАВКА 
Озера. Ставки. Водоймища 70.27.05.17 
Розведення риби в ставках 69.25.49.05 
СТАВЛЕННЯ 
Спуск і установлення суден на воду 55.45.13.25 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
СТАДІЯ 
Контролювання якості на стадіях життєвого циклу продукції 81.81.19 
Методи визначення витрат на експлуатацію виробничих приміщень на стадії їхнього проектування 67.23.13.03 
Стадії карного процесу 10.79.47 
Стадії проектування 67.23.03.05 
Стадії проектування суден 55.45.03.17 
Стадії розроблення документації 81.14.07.05 
Стадії цивільного процесу 10.31.47 
Стадія художньо-конструкторського проекту 81.95.31.07 
Стадія художньо-конструкторської пропозиції 81.95.31.05 
СТАЖ 
Виробничий стаж 10.67.31 
СТАЛЕВИЙ 
Виробництво безшовних сталевих труб 53.47.29 
Виробництво зварних сталевих труб 53.47.31 
Виробництво згортально-паяних сталевих труб 53.47.33 
Виробництво сталевих канатів 53.45.33.15 
Виробництво сталевих канатів та металокорду 53.45.33 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
СТАЛЕВОЛИТИЙ 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНИЙ 
Експериментальні дослідження в сталеплавильному виробництві 53.31.23.07 
Технологія та устатковування сталеплавильного виробництва 53.31.23.13 
Устатковування сталеплавильного виробництва 55.35.35 
СТАЛЬ 
Азотовмісні сталі 81.29.09.13 
Безперервне розливання сталі 53.31.23.25 
Безпосереднє одержання заліза і сталі 53.31.17 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
Виробництво сталі 53.31.23 
Виробництво сталі в електричних печах і спеціальні способи виробництва сталі 53.31.23.19 
Виробництво сталі в конвертерах 53.31.23.17 
Виробництво сталі в мартенівських і двованних печах 53.31.23.15 
Вуглецеві сталі 81.29.09.07 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей криогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Електротехнічні сталі 53.49.13.23 
Жароміцні сталі 53.49.13.19 
Жароміцні сталі та сплави 81.29.09.15 
Жаростійкі сталі 53.49.13.17 
Інструментальні сталі 55.09.29.15 
Конструкційні сталі 55.09.29.17 
Конструкційні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.05 
Леговані сталі 81.29.09.11 
Леговані сталі для кріогенних температур 81.31.09.15 
Міцність сталей 55.09.29.19 
Перетворення карбідів у процесі випуску загартованих сталей 53.49.05.49 
Плавлення сталі 55.15.17.15 
Позапічне оброблення сталі 53.31.23.21 
Протикорозійні сталі 81.29.09.17 
Протикорозійні сталі, сплави і композиційні матеріали на основі заліза 53.49.13.07 
Розливання сталі у виливниці 53.31.23.23 
Сталі 55.09.29 
Сталі для ядерної енергетики 53.49.17.19 
Сталі з високим омним опором 53.49.13.25 
Сталі та сплави для роботи за низьких температурах 81.29.09.19 
Сталь і чавун у суднобудуванні 55.45.09.11 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Сферична астрономія. Астрономічні сталі величини 41.15.41 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Фазові перетворення в процесі хіміко-термічного оброблення сталей 53.49.05.53 
Хромисті нержавіючі сталі 81.31.09.13 
СТАН 
Аутоімунні стани 34.43.55 
Благоустрій і санітарний стан населених пунктів 75.31.41 
Виробництво заліза в пластичному стані 53.31.17.17 
Виробництво заліза в рідкому стані 53.31.17.19 
Вільнорадикальні стани в біології 34.17.19 
Воєнно-політичний стан в окремих країнах і регіонах світу 78.17.05 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Діаграми стану 53.49.03.07 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Діаграми стану окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.05 
Імунодефіцитні стани 34.43.41 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
Контроль за станом довкілля 87.03.15.07 
Методи дослідження стану людини 81.95.57.05 
Методичні основи оцінки і контролю стану довкілля. Екологічна експертиза. Державна, громадська та інші екологічні експертизи 87.03.17 
Нав'язливі стани 76.29.52.25 
Напружений стан і деформація гірського масиву 52.13.25.05 
Напружено-деформований стан металу в процесі прокатування. Пластичність металу в процесі прокатування 53.43.03.05 
Невідкладні стани 76.29.45.25 
Облік, аналіз і контроль стану охорони праці 86.19.09 
Особливий стан і явища психіки 15.21.61 
Плавлення у зваженому стані 53.03.15.25 
Правовий стан людини 10.15.59 
Правовий, матеріальний і побутовий стан учених 12.79.61 
Психічні процеси і стан 15.21.41 
Психічний стан 15.21.41.31 
Стан війни 10.15.15.15 
Стан запасів і промисел у внутрішніх водоймах 69.09.11 
Стан запасів і промисел у водах Світового океану 69.09.09 
Стан злочинності 10.81.31 
Стан і оптимізація середовища проживання 87.24.29 
Стан і перспективи розвитку авіабудування. Прогнозування 55.47.01.05 
Стан і перспективи розвитку локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.11 
Стан і перспективи розвитку складського господарства 81.89.01.05 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
Стан, використання і охорона окремих видів природних ресурсів 87.35.29 
Стани для волочіння чорних і кольорових металів 55.35.45 
Сучасний стан 21.01.11 
Сучасний стан бібліографії 13.41.11 
Сучасний стан бібліотечної справи 13.31.11 
Сучасний стан економічних наук 06.01.11 
Сучасний стан естетики 02.61.11 
Сучасний стан естради 18.55.11 
Сучасний стан етики 02.51.11 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку 31.01.11; 37.01.11; 38.01.11; 39.01.11; 41.01.11; 45.01.11; 47.01.11; 49.01.11; 50.01.11; 53.01.11; 55.01.11; 58.01.11; 61.01.11; 62.01.11; 64.01.11; 65.01.11; 66.01.11; 67.01.11; 68.01.11; 70.01.11; 71.01.11; 72.01.11; 73.01.11; 76.01.11; 89.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку біології 34.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку демографії 05.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики 44.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку літературознавства 17.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку метрології 90.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку мовознавства 16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку наукознавства 12.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку приладобудування 59.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку психології 15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку статистики 83.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку території 23.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку фізики 29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Сучасний стан історичної науки 03.01.11 
Сучасний стан кіномистецтва 18.67.10.11 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Сучасний стан логіки 02.21.11 
Сучасний стан музейної справи 13.51.11 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
Сучасний стан суспільних наук 00.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку стандартизації 84.01.11 
Сучасний стан і перспективи сертифікації 84.05.11 
Сучасний стан фотографії 18.31.61.15 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Теорія конденсованого стану 29.19.03 
Функціональний стан людини, яка працюює 81.95.53.11 
Ціни і ціноутворення (стан ринку) 52.01.75.15 
СТАНДАРТ 
Використання стандартів для контролювання та керування якістю продукції 84.13.53 
Експертиза стандартів 84.15.20 
Контроль за впровадженням та використанням стандартів 84.13.51 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони атмосферного повітря 87.17.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони вод 87.19.37 
Нормування. Стандарти щодо охорони ґрунтів 87.21.37 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Продаж стандартів. Контроль за продажем стандартів 84.13.52 
Санітарно-гігієнічний контроль довкілля. Нормативи. Стандарти 87.24.31 
Стандарти в машинобудуванні та деталі машин 55.03.01.37 
Стандарти в порошковій металургії 53.39.01.37 
Стандарти Всесвітньої організації інтелектуальної власності (ВОІВ) 85.29.07.27 
Стандарти з кольорової металургії 53.37.01.37 
Стандарти з металознавства 53.49.01.37 
Стандарти з прокатного виробництва 53.43.01.37 
Стандарти з чорної металургії 53.31.01.37 
Стандарти і нормалі загального призначення 55.01.37.37 
СТАНДАРТИЗАЦІЯ 
Викладання стандартизації та підвищення кваліфікаційного рівня спеціалістів 84.01.45 
Галузеві та регіональні системи і служби із стандартизації 84.13.19 
Державна метрологічна система. Стандартизація. Метрологічна експертиза нормативних документів. 90.03.37 
Державні національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13.05 
Державні, національні та міжнародні системи і служби стандартизації 84.13 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Загальні поняття стандартизації 84.01 
Інформаційна діяльність, у тому числі довідки та консультації з питань стандартизації 84.01.29 
Історія стандартизації. Персоналія 84.01.09 
Керівні матеріали із стандартизації 84.01.01 
Комерційні питання, маркетинг, кон'юнктура, реклама із стандартизації 84.01.14 
Матеріали загального характеру із стандартизації 84.01.05 
Методи досліджень та моделювання. Математичні та кібернетичні методи досліджень у стандартизації 84.01.77 
Методи стандартизації технологій та продукції 84.15.37 
Міждержавна стандартизація 64.01.37.07 
Міжнародна діяльність у галуіз стандартизації 55.01.37.17 
Міжнародна стандартизація 87.01.37.05 
Міжнародні організації, угоди і заходи із стандартизації 84.13.17 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Науково-методологічне забезпечення систем і служб стандартизації 84.15 
Національна стандартизація 87.01.37.11 
Організаційні форми і методи стандартизації в машинобудуванні 55.01.37.21 
Організаційні форми і методи стандартизації в металургії 53.01.37.37 
Організація науково-дослідних робіт із стандартизації 84.01.21 
Патентна справа. Винахідництво та раціоналізаторство в стандартизації 84.01.25 
Регіональна стандартизація 87.01.37.07 
Системи і служби стандартизації підприємств, фірм 84.13.21 
Стандартизація 31.01.37; 38.01.37; 39.01.37; 44.01.37; 45.01.37; 47.01.37; 49.01.37; 50.01.37; 52.01.37; 53.01.37; 55.01.37; 58.01.37; 59.01.37; 61.01.37; 62.01.37; 64.01.37; 65.01.37; 66.01.37; 68.01.37; 69.01.37; 70.01.37; 76.01.37; 77.01.37; 89.01.37 
Стандартизація в автомобілебудуванні 55.43.01.37 
Стандартизація в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.37 
Стандартизація в будівництві 67.01.37 
Стандартизація в галузі охорони довкілля і екології людини 87.01.37 
Стандартизація в галузі охорони праці 86.01.37 
Стандартизація в галузі статистики 83.01.37 
Стандартизація в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.37 
Стандартизація в галузі геодезії і картографії 36.01.37 
Стандартизація в геофізиці 37.01.37 
Стандартизація в локомотивобудуванні і вагонобудуванні 55.41.01.37 
Стандартизація в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.37 
Стандартизація в науково-інформаційній діяльності 20.01.37 
Стандартизація в ракетно-космічній техніці 55.49.01.37 
Стандартизація і нормалізація 55.30.01.37 
Стандартизація і термінологія в бібліотечній справі 13.31.11.11 
Стандартизація і уніфікація документів стосовно зовнішньої торгівлі 72.01.37 
Стандартизація й уніфікація озброєння та військової техніки 78.01.37 
Стандартизація ливарного виробництва 55.15.01.37 
Стандартизація на транспорті 73.01.37 
Стандартизація процедур з акредитації 84.07.37 
Стандартизація робіт із стандартизації 84.01.37 
Стандартизація робіт із сертифікації 84.05.37 
Стандартизація систем документів, позначень, термінів 84.15.33 
Стандартизація стосовно розглянутої території 23.01.37 
Стандартизація та нормалізація на виробництві. Уніфікація 81.13.05.13 
Стандартизація технології машинобудування 55.13.01.37 
Стандартизація умов зовнішньоторговельних угод 72.27.07 
Стандартизація щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.37 
Стандартизація щодо суднобудування 55.45.01.37 
Стандартизація, метрологія та сертифікація 71.01.37 
Статистичні відомості із стандартизації 84.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку стандартизації 84.01.11 
Теоретичні та методологічні засади із стандартизації. Випереджувальна та комплексна стандартизація 84.15.03 
Техніко-економічне обґрунтування заходів із стандартизації 84.15.75 
Уніфікація і стандартизація 55.47.01.37 
Філософські питання і методологія із стандартизації 84.01.07 
СТАНДАРТНИЙ 
Атестація метрологічних характеристик стандартних зразків 90.29.25.11 
Виробництво дерев'яних деталей і виробів для стандартного домобудування, житлових і громадських приміщень 66.33.33 
Державна служба стандартних довідкових даних 90.21.31 
Державна служба стандартних зразків 90.21.33 
Дослідження стабільності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.07 
Дослідження та забезпечення однорідності матеріалу стандартних зразків 90.29.25.05 
Застосування стандартних зразків 90.29.27 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Стандартні зразки складу і властивостей речовин і матеріалів 90.29 
Створення стандартних зразків 90.29.25 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
СТАНИНА 
Корпуси, станини 55.03.43 
СТАНОВИЩЕ 
Внутрішнє становище країн 11.15.01.05 
Соціально-економічне становище окремих країн 06.51.97 
Становище жінки в суспільстві 03.61.17 
Сучасне політичне становище країн 11.25.19.03 
СТАНЦІЯ 
Вітроенергетичні, установки і станції 44.39.29 
Водопровідні станції 70.19.20 
Геотермічні електричні станції та установки 44.31.33 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Залізничні станції і вузли. Вокзали 73.29.21 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Інші компресори. Компресорні станції та установки 55.39.39.37 
Кінцеві пункти, станції та вузли передавання даних. Вузли комутації каналів, повідомлень і пакетів 49.37.31 
Наземні станції космічного зв'язку 89.29.45 
Обсерваторії, станції, обладнання, апаратура 37.01.49 
Пересувні телевізійні станції 49.45.35 
Пожежні станції 81.92.05.05 
Помпувальні станції водогосподарських і меліоративних систем 70.17.53 
Радіолокаційні системи, станції 47.49.29 
Репортажні телевізійні установки і пересувні телевізійні станції 19.61.31.05 
Сейсмологічні програми, системи, обсерваторії, станції, прилади 37.31.19.05 
Сміттєперевантажувальні станції, звалища тощо 55.55.31.37 
Сміттєпереробні станції, установки, сміттєсортувальне устаткування 55.55.33.29 
Станції спостереження та їхнє устатковування 55.49.45.29 
Стаціонарні телевізійні станції та студії 49.45.33 
Телеграфні станції і вузли 49.35.33 
Телефонні станції і вузли 49.39.31 
Типи спостережувальних станцій за зсувами земної кори 52.13.04.11 
Устатковування і електрозабезпечення помпувальних станцій. Питання експлуатації 70.19.23 
Центри підземного транспорту. Станції метрополітену 67.29.63.07 
СТАРІННЯ 
Біологія старіння 34.03.27 
Метали та сплави, стійкі до старіння 81.33.07.17 
Молекулярна біологія розвитку і старіння 34.15.49 
Психологія старіння 15.31.41 
Реакція виділення, старіння 53.49.05.35 
Старіння 76.29.59.07 
Старіння, дисперсійне твердіння 55.21.15.19 
СТАРОВИННИЙ 
Старовинні речі з художньо виробленої шкіри 80.31.39.07 
СТАРОДАВНІЙ 
Бібліографія в Стародавній Месопатамії 13.41.09.21 
Виникнення влади. Стародавні, історичні форми влади 11.15.05.03 
Воєнна історія стародавнього світу 78.09.05 
Географія стародавнього світу 39.23.11 
Економічна думка стародавнього світу і середніх віків 06.09.21 
Мистецтво стародавніх часів 18.09.05 
Стародавні мови Передньої і Малої Азії 16.41.35 
Стародавні мови Середземномор'я 16.41.31 
СТАРТ 
Космодроми. Випробувальні космічні полігони. Плавучі платформи для старту космічних апаратів 89.17.27 
СТАРТОВИЙ 
Допоміжне устаткування стартових комплексів 55.49.49.35 
Загальні характеристики космодрому і стартових комплексів 55.49.49.13 
Стартові комплекси. Космодроми 55.49.49 
Стартові пристрої 55.49.49.37 
СТАРШИЙ 
Хвороби людей старшого та похилого віку 76.29.59.05 
СТАТЕВИЙ 
Гігієна шлюбу. Гігієна статевого життя 76.33.29.07 
Статеве виховання 76.35.39.13 
Статеве життя 76.35.39.11 
Статевий акт 76.35.39.05 
Статевий розвиток 76.35.39.07 
Статеві клітини і запліднення 34.21.15 
Хвороби чоловічих статевих органів 76.29.43.15 
СТАТЕВОВІКОВИЙ 
Статевовіковий склад 05.61.25 
СТАТИКА 
Статика і динаміка корабля 55.45.03.21 
Статика. Сили. Рівновага. Притягання 30.15.39 
СТАТИСТИКА 
Адміністративна статистика 83.33.63 
Викладання, навчання, підвищення кваліфікації в галузі статистики 83.01.45 
Військова статистика 83.33.65 
Галузеві статистики 83.31 
Екологічна статистика 87.01.73.23 
Економічна статистика 06.35.33; 83.29 
Загальна теорія статистики 83.03 
Загальні питання статистики 83.01 
Законодавчі акти і рішення директивних органів з питань статистики 83.75.05 
Інформаційна діяльність у галузі статистики 83.01.29 
Історія статистики. Персоналія 83.01.09 
Медична статистика 76.01.73 
Міжнародна статистика 83.35 
Місцева статистика 83.37.61 
Моральна статистика 83.33.67 
Нормативно-технічні документи із статистики 83.75.17 
Обчислювальні системи, центри і мережі в статистиці 83.77.33 
Організаційно-розпорядницькі і нормативно-методичні документи в системі державної статистики 83.75.15 
Організація і керування статистикою 83.75 
Організація науково-дослідних робіт у галузі статистики 83.01.21 
Політична статистика 83.33.59 
Правові питання статистики 83.01.80 
Прикладна математична статистика 83.03.51 
Пропаганда і популяризація статистики 83.01.39 
Регіональна статистика 87.01.73.15 
Соціальна статистика 83.33 
Стандартизація в галузі статистики 83.01.37 
Статистика 37.01.73; 39.01.73; 43.01.73; 47.01.73; 49.01.73; 50.01.73; 52.01.73; 53.01.73; 55.01.73; 58.01.73; 59.01.73; 61.01.73; 62.01.73; 64.01.73; 65.01.73; 66.01.73; 67.01.73; 68.01.73; 69.01.73; 70.01.73; 71.01.73; 73.01.73; 77.01.73; 86.01.73 
Статистика агропромислового комплексу 83.31.27 
Статистика бюджетів населення 83.33.31 
Статистика бюджетів часу 83.33.33 
Статистика в галузі культури 13.01.73 
Статистика в галузі мистецтва 18.01.73 
Статистика в кольоровій металургії 53.37.01.73 
Статистика в порошковій металургії 53.39.01.73 
Статистика виробництва суспільного продукту 83.29.07 
Статистика вищого навчального закдаду 83.37.63.05 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Статистика водного господарства 87.01.73.17 
Статистика громадської думки 83.33.71 
Статистика ефективності суспільного виробництва 83.29.27 
Статистика України 83.37.15 
Статистика житлово-комунального господарства і побутового обслуговування населення 83.33.57 
Статистика з чорної металургії 53.31.01.73 
Статистика запасів 83.29.31 
Статистика заробітної плати 83.33.29 
Статистика засобів масової інформації 83.33.55 
Статистика зв'язку 83.31.33 
Статистика зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародної торгівлі 83.35.31 
Статистика і господарський механізм 83.29.23 
Статистика і планування 83.29.19 
Статистика і управління економікою країни 83.29.21 
Статистика інформатики та обчислювальної техніки 83.31.39 
Статистика капітального будівництва 83.31.29 
Статистика країн Азії 83.37.19 
Статистика країн Америки 83.37.23 
Статистика країн Африки 83.37.21 
Статистика країн Європи 83.37.17 
Статистика країн Океанії та Австралії 83.37.25 
Статистика культури 83.33.51 
Статистика лазерного випромінювання 29.33.18 
Статистика матеріальних ресурсів 83.29.33 
Статистика матеріально-технічного постачання 83.31.35 
Статистика мистецтва 83.33.53 
Статистика місцевого бюджету 83.37.61.07 
Статистика місцевого самоврядування 83.37.61.05 
Статистика населення 05.21; 83.33.35 
Статистика науки 12.01.73; 83.33.49 
Статистика науково-технічного прогресу 83.29.09 
Статистика національного багатства 83.29.04 
Статистика національного доходу 83.29.11 
Статистика в окремих країнах 83.37.54 
Статистика в окремих країнах і соціально-економічних систем 83.37 
Статистика окремих організацій і закладів 83.37.63 
Статистика окремих регіонів світу 83.37.91 
Статистика освіти 83.33.47 
Статистика освіти і педагогіки 14.01.73 
Статистика основних фондів 83.29.29 
Статистика охорони довкілля і екології людини 87.01.73 
Статистика охорони здоров'я 83.33.37 
Статистика партійних і громадських організацій 83.33.61 
Статистика підприємства 83.37.63.11 
Статистика праці 83.33.27 
Статистика природних ресурсів і довкілля 83.31.25 
Статистика промислового виробництва 87.01.73.19 
Статистика промисловості 83.31.23 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
Статистика рекреаційної діяльності 83.33.45 
Статистика рівня життя 83.33.25 
Статистика соціального забезпечення 83.33.41 
Статистика соціального страхування 83.33.39 
Статистика споживання населенням матеріальних благ і послуг 83.33.23 
Статистика стосовно розглянутої території 23.01.73 
Статистика транспорту 83.31.31 
Статистика фізичної культури і спорту 83.33.43 
Статистика фінансів 83.29.13 
Статистика цін 83.29.14 
Статистика якості 83.29.25 
Статистика, облік і звітність.Техніко-економічний аналіз у військовій справі 78.75.73 
Статистична теорія. Статистичні моделі. Математична статистика в цілому 27.43.17 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Судова статистика 10.86 
Судова статистика в окремих країнах 10.86.91 
Судова статистика в кримінальних справах 10.86.41 
Судова статистика у цивільних справах 10.86.31 
Судова статистика. Статистика злочинності та адміністративних правопорушень 83.33.69 
Сучасний стан і перспективи розвитку статистики 83.01.11 
Теорія ймовірностей і математична статистика 27.43 
СТАТИСТИЧНИЙ 
Автоматизація і механізація статистичних робіт 83.77.85 
Достовірність статистичної інформації 83.03.07 
Економічні та організаційні питання оброблення статистичної інформації 83.77.75 
Застосування теоретико-ймовірних і статистичних методів 27.43.51 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Комплексні (в тому числі статистичні) зведення про територію 23.04 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Математичні моделі статистичної фізики і термодинаміки 27.35.49 
Методи і засоби збирання, оброблення і аналізу статистичної інформації 83.77 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
Міжнародні статистичні зіставлення 83.35.29 
Моделювання операцій методом статистичних випробувань (метод Монте-Карло) 28.29.31 
Програмне забезпечення оброблення статистичної інформації 83.77.31 
Системи оброблення статистичної інформації 83.77.23 
Статистична методологія 83.03.02 
Статистична перевірка гіпотез, статистичні критерії 83.03.29 
Статистична радіофізика 29.35.17 
Статистична теорія. Статистичні моделі. Математична статистика в цілому 27.43.17 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Статистична термодинаміка 29.17.41 
Статистичне зведення і угруповання 83.03.04 
Статистичне підготування бібліографів 13.41.08.11 
Статистичне спостереження 83.03.03 
Статистичний аналіз 83.03.05 
Статистичний облік відходів 87.01.73.21 
Статистичні банки і бази даних 83.77.37 
Статистичні відомості 84.07.73 
Статистичні відомості із стандартизації 84.01.73 
Статистичні відомості із сертифікації 84.05.73 
Статистичні графічні зображення 83.03.09 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
Статистичні експериментальні дослідження 83.03.33 
Статистичні індекси 83.03.41 
Статистичні матеріали міжнародних організацій 83.35.23 
Статистичні методи 16.01.07.15 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
Статистичні показники 83.03.47 
Статистичні сукупності 83.03.25 
Статистичні таблиці 83.03.49 
Технічні засоби оброблення статистичної інформації 83.77.29 
Фізика газів і рідин. Термодинаміка і статистична фізика 29.17 
СТАТИЧНИЙ 
Методи захисту від несприятливого впливу статичної електрики 86.33.19 
Силові статичні перетворювачі 45.37.31 
СТАТУС 
Статус. Правила змагань 77.31.05 
СТАТУТ 
Закони сухопутних збройних сил. Статути 10.77.05.13 
СТАТЬ 
Психологія статі 15.21.59 
Соціологія родини і шлюбу. Соціологія статі 04.51.67 
СТАФІЛОКОК 
Стафілококова інфекція 76.29.47.15 
СТАЦІОНАРНИЙ 
Пости першої допомоги. Стаціонарні пункти допомоги потерпілим у нещасних випадках 81.93.23.05 
Стаціонарні зірки 41.23.25 
Стаціонарні процеси в магнітосфері та іоносфері Землі 89.53.21 
Стаціонарні телевізійні станції та студії 49.45.33 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
СТВОРЕННЯ 
Наукові і технічні товариства, питання їхнього створення і функціонування 53.01.13.05 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Створення і функціонування заповідників 13.61.08.11 
Створення мережі краєзнавчих музеїв 13.51.08.29 
Створення нормативної бази в галузі пожежної сигналізації 81.92.86.13 
Створення стандартних зразків 90.29.25 
Теоретичні основи створення і розвитку служб метрології 90.21.03 
СТЕЛАЖНИЙ 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
СТЕНД 
Випробувальні стенди для автомобілів 55.43.81.19 
Навчальні стенди, установки, тренажери тощо 14.85.51.05 
Стенди, ділянки, полігони, вагони-лабораторії та їхні комплекси для випробування локомотивів і вагонів 55.41.03.21 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
СТЕНОКАРДІЯ 
Стенокардія 76.29.30.11 
СТЕРЕОСКОПІЧНИЙ 
Стереоскопічна проекція 60.33.15.11 
СТЕРЕОТАКСИЧНИЙ 
Стереотаксична хірургія 76.29.42.11 
СТЕРЕОХІМІЯ 
Питання будови і стереохімія 31.21.15 
СТЕРИЛІЗАТОР 
Стерилізатори і автоклави для консервної промисловості 55.63.41.35 
СТЕРОЇД 
Стероїди 31.21.23.11 
Стероїди і споріднені сполуки 31.23.19 
СТЕРОЇДНИЙ 
Біотехнологічне одержання стероїдних гормонів 62.13.59 
Стероїдні гормони 31.27.37.13 
СТИЛІСТИКА 
Лінгвістика тексту. Стилістика. Переклад 16.31.41.03 
Стилістика. Лінгвістична поетика. Риторика 16.21.55 
СТИЛЬ 
Інші стилі та напрями музики 18.41.45.23 
Мова і стиль фольклору 17.71.07.15 
Мова і стиль художніх творів 17.07.51 
Проблема індивідуального стилю в теорії художнього перекладу 17.07.61.11 
Стилі і напрями образотворчого мистецтва 18.31.07.13 
Стилі та течії в мистецтві 18.07.41 
Художні методи, літературні стилі і напрями 17.07.31 
СТИМУЛ 
Економічні стимули щодо природоохоронної діяльності 87.01.75.47 
СТИМУЛЮВАННЯ 
Госпрозрахунок. Економічне стимулювання 06.75.41 
Економічне стимулювання 06.51.43 
Економічне стимулювання науки 12.75.31 
Стимулювання діяльності винахідників і раціоналізаторів 85.31.41 
Стимулювання заходів щодо охорони праці 86.19.11 
Стимулювання зовнішньої торгівлі 72.75.49 
СТИНАННЯ 
Рубання лісу 66.15.17 
СТИРЛІНГ 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
СТИСЛИВІСТЬ 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
СТИХІЙНИЙ 
Допомога під час стихійного лиха 87.33.31.17 
Заходи щодо захисту від аварій, катастроф і стихійного лиха. Аварійно-рятувальні роботи 81.93.21 
Методологія оцінювання ймовірності аварій, катастроф, стихійного лиха та їхніх наслідків 81.93.03 
Окремі види стихійного лиха, попередження, ліквідація наслідків, прогнозування 87.33.31 
Стихійне лихо, пов'язане з атмосферними процесами 87.33.31.11 
Стихійне лихо і катастрофи антропогенного походження. Екологічна безпека Організація аварійно-рятувальних робіт 87.33 
СТІЙКИЙ 
Метали та сплави, стійкі до впливу повітря, кисню 81.33.07.07 
Метали та сплави, стійкі до гарячих газів і випробувань 81.33.07.15 
Метали та сплави, стійкі до кліматичних впливів у цілому 81.33.07.05 
Метали та сплави, стійкі до лугів 81.33.07.13 
Метали та сплави, стійкі до неорганічних кислот 81.33.07.11 
Метали та сплави, стійкі до старіння 81.33.07.17 
СТІЙКІСТЬ 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Зношуваність і стійкість різального інструмента 55.19.03.25 
Зношуваність, стійкість і процеси виправлення абразивного інструмента 55.19.05.23 
Корозійна стійкість металів і сплавів 81.33.07 
Стійкість 30.19.23 
Стійкість дисперсних систем 31.15.47 
Стійкість і керованість 55.49.05.35 
Стійкість і стабілізація руху 30.15.19 
Стійкість руху. Нелінійні рівняння 28.29.65.11 
Стійкість укосів гідротехнічних споруд 70.17.56 
Стійкість. Гальмування автомобілів 55.43.03.19 
СТІК 
Вимірювання витрат стоку 70.81.13 
Регулювання стоку (сезонне, багаторічне) 70.94.21 
Стік 37.27.19 
СТІЛЬНИКОВИЙ 
Стільниковий зв'язок 49.39.35.07 
СТІЧНИЙ 
Використання стічних вод 70.25.18 
Відведення стічних вод 70.25.16 
Забруднення стічними водами 87.15.08.27 
Контролювання якості стічних вод 70.81.07 
Методи очищення стічних вод 70.25.17 
Осади і відходи стічних вод 70.25.91 
Очищення і утилізація змішаних стічних вод 70.25.12 
Очищення і утилізація комунальних стічних вод 70.25.10 
Очищення і утилізація промислових стічних вод 70.25.09 
Очищення і утилізація сільськогосподарських стічних вод 70.25.11 
Очищення стічних вод 53.01.94.19 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Споруди для очищення стічних вод 70.17.39 
Стічна вода 87.15.09.27 
Стічні води, їхнє очищення і використання 70.25 
Стічні та фанові системи на суднах 55.45.33.37 
Технології очищення стічних вод 70.27.13.11 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Якість стічних вод 70.27.21 
СТОВБУР 
Підіймання по вертикальних і похилих стовбурах 52.13.27.11 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
СТОВБУРНИЙ 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
СТОВБУРОВИЙ 
Стовбурові клітини 34.21.16 
СТОЛІТТЯ 
Воєнна історія середніх віків 78.09.07 
Літературознавство ХVІ - ХVІІІ століть 17.01.27.05 
Літературознавство кінця ХІХ - початку ХХ століття 17.01.27.15 
Літературознавство середини ХІХ століття 17.01.27.13 
Образотворче мистецтво середніх століть 18.31.09.15 
Основні напрями літературознавства ХІХ - ХХ століть 17.01.25 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
Цирк у Москві в ХVІІІ - XIX ст. 18.51.07.13 
СТОЛОВИЙ 
Виготовлення столових приборів 80.33.14.17 
Столові прибори 80.33.71.11 
СТОЛЯРНИЙ 
Столярні і теслярські роботи в будівництві 67.13.43 
СТОЛЯРНО-БУДІВЕЛЬНИЙ 
Виробництво інших столярно-будівельних виробів 66.33.99 
Виробництво столярно-будівельних виробів 66.33 
Пакування і зберігання столярно-будівельних виробів 66.33.90 
Перероблення відходів виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.91 
Устатковування виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.39 
Устаткування для виробництва столярно-будівельних виробів 55.29.39.54 
СТОМАТОЛОГІЧНИЙ 
Стоматологічні матеріали 76.09.29 
СТОМАТОЛОГІЯ 
Стоматологія і щелепно-лицьова хірургія 76.29.55 
СТОПА 
Пристрої для обмірювання стопи, колодки, пристосування та інструменти 55.59.41.29 
СТОРОНА 
Учасники процесу (суб'єкти). Сторони. Позови 10.79.21 
СТОС 
Устаткування для накатування і упаковування шкір у стоси 55.59.37.41 
СТОСУНКИ 
Психологія міжособистісних стосунків 15.41.43 
СТОХАСТИЧНИЙ 
Моделі з випадковими параметрами. Методи стохастичної апроксимації 28.29.43 
Стохастичні нелінійні рівняння 28.29.65.13 
Стохастичні системи автоматичного керування, відстежувальні системи 28.15.23 
СТРАВА 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
СТРАВОХІД 
Хвороби стравоходу 76.29.34.05 
СТРАЙК 
Страйки. Локаути 10.63.31 
СТРАТА 
Тілесні (фізичні) покарання. Страта 10.77.03.15 
СТРАТЕГІЧНИЙ 
Літаки стратегічної (дальньої) авіації 78.25.13.21 
Моделі готування і прийняття стратегічних рішень 82.05.21.05 
Прогнозування і стратегічне планування розвитку господарства країни 06.75.13 
Ракетні війська (сили) стратегічного призначення 78.27.05 
Стратегічна (дальня) авіація 78.27.11.13 
Стратегічне розгортання збройних сил 78.27.37.05 
Стратегічні резерви (війська підсилення) 78.27.15.11 
СТРАТЕГІЯ 
Теорія воєнної стратегії 78.19.03.03 
СТРАТИГРАФІЯ 
Методи дослідження у стратиграфії 38.29.03 
Стратиграфія 38.29 
Стратиграфія докембрію 38.29.17 
Стратиграфія кайнозою 38.29.23 
Стратиграфія мезозою 38.29.21 
Стратиграфія палеозою 38.29.19 
СТРАТИФІКАЦІЯ 
Соціальні класи. Соціальна стратифікація і мобільність 04.41.21 
Стратифікація знань предметної галузі 28.29.67.15 
СТРАХОВИЙ 
Страхова медицина 76.75.75.13 
СТРАХУВАННЯ 
Гарантії та страхування 72.27.29 
Державне соціальне страхування 10.63.61 
Зовнішньоторговельне страхування 72.75.41 
Соціальне забезпечення і страхування 82.13.29.15 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Статистика соціального страхування 83.33.39 
Страхування 72.15.63 
Страхування експорту 72.23.39 
Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа 06.73.65 
Фонди соціального забезпечення і соціального страхування 10.67.61 
СТРИБОК 
Стрибки на батуті 77.29.40 
Стрибки на лижах із трампліна 77.29.41 
Стрибки у воду 77.29.39 
СТРИЖЕНЬ 
Вибивання виливків і стрижнів 55.15.21.29 
Виготовлення стрижнів 55.15.21.19 
Деревинні плити з орієнтованими стрижнями 66.35.29.15 
Стрижні і стрижневі системи 30.19.33 
Сушіння форм і стрижнів 55.15.21.23 
СТРИЖКА 
Устаткування для стрижки і гоління в перукарнях 55.55.51.31 
СТРИЖНЕВИЙ 
Готування формувальних і стрижневих сумішей 55.15.19.19 
Стрижневі суміші 55.15.19.17 
Стрижні і стрижневі системи 30.19.33 
Формувальні та стрижневі машини 55.15.21.21 
СТРІЛЕЦЬКИЙ 
Стрілецьке озброєння 78.25.05.05 
Стрілецький спорт 77.29.54 
СТРІЛЬБА 
Балістика. Теорія стрільби.Бомбометання 78.21.47 
Стрільба з лука 77.29.55 
СТРІЧКА 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
Зварювання нагрітим газом. Зварювання нагрітим повітрям. Зварювання рухомою нескінченною стрічкою. Екструдерне зварювання 81.35.35.11 
Копіювальні апарати для друку на плівковій стрічці 60.31.21.11 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
СТРІЧКОВИЙ 
Стрічкові гальма 55.03.37.17 
СТРІЧКОПИЛЯЛЬНИЙ 
Стрічкопиляльне устаткування 66.29.35.07 
Стрічкопиляльні деревообробні верстати 55.29.39.31 
СТРІЧКОПОДІБНИЙ 
Лінійна забудова. Стрічкоподібна забудова 67.25.21.07 
СТРІЧКОРІЗАЛЬНИЙ 
Стрічкорізальні деревообробні верстати 66.29.29.07 
СТРУГ 
Бульдозери і струги 55.53.29.33 
Стругальні установки і струги 55.33.33.33 
СТРУГАЛЬНИЙ 
Протяжні верстати. Стругальні та довбальні верстати 55.29.33.41 
Стругальні установки і струги 55.33.33.33 
СТРУГАНИЙ 
Виробництво струганого шпону 66.35.33.05 
СТРУГАННЯ 
Стругання пиломатеріалів 66.31.27 
Стругання. Циклювання 66.29.31.19 
СТРУЖКА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Виробництво деревної вовни (пакувальної стружки) 66.43.43 
Виробництво деревної стружки для плит 66.35.29.07 
Деревні стружки. Тирса. Паливні брикети 66.19.91.21 
Утилізація деревинних відходів, стружки, тирси 66.19.93 
СТРУЖКОУТВОРЕННЯ 
Стружкоутворення в процесі абразивного оброблення 55.19.05.15 
Стружкоутворення в процесі різання 55.19.03.17 
СТРУКТУРА 
(Організація і структура галузей економіки) -> 0Д.ЕА.0Б 06.75.03 
(Суспільно-економічна структура господарства) -> 0Д.ҐД 06.51.27 
Аналіз речовинного складу, структури і текстури 53.81.31.05 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Види ГВС за організаційною структурою 81.19.29.05 
Відтворювальна структура економіки. Нагромадження і споживання. Добробут 06.58 
Властивості і структура матеріалів 81.09.03 
Властивості та структура молекулярних систем 29.29.43 
Водні маси. Структура вод. Океанологічні поля 37.25.31 
Галузева структура економіки 06.71 
Дефекти кристалічної структури 29.19.11 
Дисциплінарна структура науки та її зміна 12.41.21.11 
Екстремальні задачі з невизначеною структурою 28.29.41 
Зміст і психофізіологічна структура діяльності 81.95.53.07 
Інші функціональні структури збройних сил 78.27.15.13 
Лінійні простори з топологією, порядком та іншими структурами 27.39.15 
Методи дослідження кристалічної структури і динаміки ґрат 29.19.19 
Моделювання логічних структур 28.17.27 
Нелінійні структури в сонячному вітрі 89.51.31.11 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Організаційна структура збройних сил 78.19.05.07 
Організаційна структура науки 12.41.21.05 
Організаційні форми і структури управління 82.15.09 
Організація і структура галузей економіки. Внутрішньогалузеві та міжгалузеві зв'язки 06.71.02 
Просторова структура і властивості біополімерів 34.15.15 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
Процеси, що змінюють структуру вуглецевого каркасу 61.51.17.11 
Регіональна структура зовнішньої торгівлі 72.19.91 
Ринкова структура. Концентрація. Конкуренція. Підприємництво 06.56.21 
Соціальна структура різних суспільно-економічних формацій 04.21.35 
Соціально-класова структура суспільства 10.15.21 
СтруктУра та персонал пожежних бригад. Оснащення, одяг тощо 81.92.05.11 
Структура бібліотекознавства 13.31.07.31 
Структура білків 31.23.27.07 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
Структура ОМ 50.39.15 
Структура знака 16.21.05.05 
Структура зовнішньої торгівлі 72.19 
Структура і властивості кольорових металів, сплавів і композиційних матеріалів на їхній основі 53.49.15 
Структура і властивості оксидних шарів 81.33.03.07 
Структура і властивості природних і синтетичних високомолекулярних сполук 31.25.15 
Структура і властивості сталевого зливка 53.31.23.27 
Структура і властивості сталі, сплавів і композиційних матеріалів на основі заліза 53.49.13 
Структура і властивості чавуну 53.49.11 
Структура і динаміка наукових кадрів 12.79.21 
Структура і програма соціологічного дослідження 04.15.21 
Структура і розподіл енергоресурсів 44.09.03 
Структура і склад ГВС 81.19.29 
Структура і функції біополімерів 31.27.15 
Структура і функції соціології 04.01.07.05 
Структура літературознавства 17.01.15 
Структура макромолекул матеріалів 81.09.03.13 
Структура металургійних розплавів 53.03.05.21 
Структура мови 16.21.15 
Структура персоналу. Структура штатів 81.79.03.07 
Структура полімерів 31.25.15.05 
Структура семіотики та її понятійний апарат. Основні закони семіотики 28.29.69.05 
Структура та властивості ДНК 31.23.29.11 
Структура та властивості РНК 31.23.29.13 
Структура та зміст зовнішньоторговельних угод 72.27.15 
Структура твердих тіл 29.19.04 
Структура, принципи і типологія політичних систем 11.15.07 
Структури платформ і складчастих ділянок 52.13.45.07 
Структури систем передавання даних 28.21.27 
Структури, з булевими кільцями та алгеброю 27.17.21 
Стурктура рідини 53.49.05.17 
Суспільно-економічна структура 06.56 
Теорія структур інформаційних мереж 49.03.07 
Теорія структури ядра 29.15.03 
Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 06.61 
Типологія і структура ОЦ 50.37.03 
Товарна структура зовнішньої торгівлі 72.19.31 
Ударні структури на Землі і планетах 38.27.21 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Формування структури і властивостей заготовок і прокату 53.43.03.19 
Функціональні структури збройних сил 78.27.15 
Ціннісно-нормативна структура суспільства 04.21.31 
СТРУКТУРАЛІЗМ 
Структуралізм 17.01.25.05 
СТРУКТУРНИЙ 
Загальні проблеми структурної геології 52.13.45.01 
Загальні структурні елементи, вузли вимірювальних приладів і систем 59.71 
Комбіновані структурні елементи і вузли. Вторинні прилади 59.71.35 
Методи досліджень у структурній геології 52.13.45.05 
Методики структурних досліджень 53.49.19.05 
Структурна геологія 52.13.45 
Структурний метод 16.21.21.19 
Структурні методи 16.01.07.11 
Структурні типи речення 16.21.43.19 
Фазові та структурні перетворення в металах і сплавах 53.49.05 
СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНИЙ 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИЙ 
Структурно-механічні властивості дисперсних систем 31.15.49 
СТРУКТУРУВАННЯ 
Структурування полів знань предметних галузей 28.29.67.11 
СТРУМ 
Джерела постійного струму для електролізерів 61.13.27.17 
Електромагнітні земні струми 37.15.09 
Електропривід змінного струму 45.41.31 
Електропривід постійного струму 45.41.29 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
Земна електрика, земні струми 37.31.22 
Машини змінного струму 45.29.31 
Машини постійного струму 45.29.29 
Методи захисту від ураження електричним струмом 86.33.17 
Струмовимикачі. Пристрої та пристосування для вимикання струму 73.29.71.15 
Хімічні джерела струму 61.13.27.19 
СТРУМИННИЙ 
Струминна техніка 55.03.47.35 
Струминні апарати. Ежектори 55.39.37.39 
СТРУМОВИМИКАЧ 
Струмовимикачі. Пристрої та пристосування для вимикання струму 73.29.71.15 
СТРУМОЗНІМАЧ 
Розрядники і струмознімачі 47.59.43 
СТУДЕНТСЬКИЙ 
Студентські організації у вищій професійній школі 14.35.17 
СТУДІЯ 
Обладнання для студій і лабораторій 60.33.19.05 
Радіомовні студії 49.43.39 
Стаціонарні телевізійні станції та студії 49.45.33 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
СТУПЕНЕВИЙ 
Ступенева освіта 14.15.24 
СУБ'ЄКТ 
Держава як суб'єкт міжнародних відносин 11.25.42 
Нації та національно-визвольні рухи як суб'єкти міжнародних відносин 11.25.45 
Особи, що підлягають покаранню. Правопорушники. Суб'єкти карних дій 10.77.03.05 
Суб'єкти авторського права 10.41.21 
Суб'єкти господарського права 10.23.21 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
Суб'єкти міжнародного права 10.87.21 
Суб'єкти міжнародного приватного права 10.89.21 
Суб'єкти цивільних прав (особи) 10.27.21 
Суб'єкти цивільних процесуальних відносин 10.31.21 
Учасники процесу (суб'єкти). Сторони. Позови 10.79.21 
СУБ'ЄКТИВНИЙ 
Суб'єктивні цивільні права 10.27.25 
СУБД 
Системи керування базами даних (СУБД) 50.41.21 
СУБЛІМАЦІЯ 
Процеси сублімації 53.03.15.21 
Сублімація 53.03.03.33 
Теплота сублімації 53.03.03.17 
СУБМІЛІМЕТРОВИЙ 
Міліметрові та субміліметрові хвилі 29.35.33 
СУБОРДИНАТУРА 
Субординатура 76.75.33.13 
СУБСИДУВАННЯ 
Субсидування 72.15.62 
СУБТРОПІЧНИЙ 
Субтропічні і тропічні культури 68.35.61 
СУБФЕБРИЛІТЕТ 
Субфебрилітет у дітей 76.29.47.17 
СУВЕНІР 
Музичні сувеніри 80.29.45 
Спортивні й олімпійські сувеніри 80.33.71.15 
СУВЕНІРНИЙ 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Сувенірні вироби та прикраси з кістки та рогу 80.31.35.15 
СУВЕРЕНІТЕТ 
Верховна влада. Суверенітет 10.15.11 
Національний і державний суверенітет 10.15.41 
СУГЛОБ 
Хвороби суглобів 76.29.40.11 
СУД 
Види кримінальних судів і трибуналів 10.79.33 
Військова юрисдикція. Військові суди. Військові трибунали 10.77.05.11 
Діяльність органів судової влади 82.13.22 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Компетенція, юрисдикція кримінальних судів 10.79.31 
Організація кримінальних судів у цілому 10.79.29 
Посадові особи кримінального суду 10.79.27 
Процесуальні акти і дії. Судові процедури 10.31.41 
Процесуальні терміни і судові витрати 10.31.45; 10.79.45 
Рішення суду. Вирок 10.31.41.11 
Суд. Судова влада. Судові органи 10.71.31 
Судова експертиза пошкоджень 76.35.43.05 
Судова експертиза трупів 76.35.43.07 
Судова медицина 76.35.43 
Судова система 11.15.47 
Судова статистика 10.86 
Судова статистика в окремих країнах 10.86.91 
Судова статистика в кримінальних справах 10.86.41 
Судова статистика у цивільних справах 10.86.31 
Судова статистика. Статистика злочинності та адміністративних правопорушень 83.33.69 
Судове розслідування 10.31.41.05 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
СУДДІВСТВО 
Суддівство в спорті 77.31.09 
СУДИНА 
Коронарних судин хвороби 76.29.30.37 
Кровоносних судин хвороби 76.29.30.39 
СУДНО 
Спеціалізовані судна 69.33.15 
Автоматизовані системи проектування суден 55.45.03.15 
Атомні суднові установки 55.45.29.31 
Безпека польотів повітряних суден 73.37.17 
Боротьба з шумом на суднах 55.45.03.27 
Бурові основи і судна 52.47.16.07 
Валопривід, передачі, муфти і підшипники (вальниці) суднові 55.45.29.45 
Вантажні суднові пристрої 55.45.31.43 
Випробування суден 55.45.13.29 
Вібрація суден і суднових конструкцій 55.45.03.25 
Відходи у сфері судноплавства 87.53.13.73 
Вітрильники. Великі вітрильні судна 73.34.09.11 
Газотурбінні суднові установки 55.45.29.35 
Добудовні роботи на суднах 55.45.13.27 
Електроенергетичні системи та електрооснащення суден 55.45.29.43 
Електротехнічне устаткування суден 45.53.45 
Загальна і місцева міцність судна 55.45.03.23 
Інші механізми і системи суднових енергетичних установок 55.45.29.41 
Інші суднові пристрої 55.45.31.99 
Інші суднові системи 55.45.33.99 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
Комбіновані суднові установки 55.45.29.37 
Конструкції корпусу та устаткування судна 55.45.35.31 
Льотна експлуатація повітряних суден 73.37.37 
Машини і устаткування для риболовецьких суден 55.63.47.29 
Медична допомога на суднах 76.35.55.07 
Монтаж головних і допоміжних пристроїв та систем на суднах 55.45.13.21 
Остови зруйнованих суден 87.53.13.53 
Паротурбінні суднові установки 55.45.29.33 
Підводні плавучі судна. Підводні апарати. Підводні човни 73.34.09.21 
Плавучі засоби та судна спеціального призначення 73.34.09.17 
Подорожі на суднах. Подорожі на човнах. Морські круїзи 71.37.07.21 
Причали для риболовних суден 69.35.17.05 
Проживання в туристичних потягах або на суднах 71.37.08.23 
Промислова експлуатація видобувних суден 69.31.19 
Рефрижераторні системи на суднах 55.45.33.43 
Розрахунок спуску судна 55.45.03.29 
Системи водопостачання на суднах 55.45.33.35 
Системи дистанційного та автоматизованого керування на суднах 55.45.29.47 
Системи і засоби захисту судна від корозії 55.45.13.23 
Системи мікроклімату на суднах 55.45.33.41 
Сміттєочищувальні пристрої і системи запобігання забрудненню середовища на суднах 55.45.33.39 
Спуск і установлення суден на воду 55.45.13.25 
Стадії проектування суден 55.45.03.17 
Стічні та фанові системи на суднах 55.45.33.37 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
Судновий баласт і осушувальні системи 55.45.33.33 
Суднові енергетичні установки 55.45.29 
Суднові пристрої 55.45.31 
Суднові протипожежні системи 55.45.33.31 
Суднові системи 55.45.33 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
Теоретичні основи проектування і побудови суден 55.45.03 
Теплоходи. Морські, каботажні судна 73.34.09.13 
Техніко-економічне обґрунтування проектованих суден, проекти 55.45.03.19 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
Технічна експлуатація судна 73.34.35 
Технічні характеристики та опис суден 55.45.35.29 
Типи суден рибної промисловості 66.33.15 
Фарби, протикорозійні покриття та покриття для протиобростання суден 55.45.09.21 
Характеристики, конструкції та устаткування суден 55.45.35 
Холодильне устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
СУДНОБУДІВНИЙ 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Дерево та інші суднобудівні матеріали 55.45.09.19 
Діяльність верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.19 
Суднобудівні заводи і верфі 55.45.15 
Суднобудівні матеріали 55.45.09 
Техніко-економічні характеристики верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.15 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
СУДНОБУДУВАННЯ 
Автоматизація технологічних процесів у суднобудуванні 55.45.13.15 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Залізобетон і фероцемент у суднобудуванні 55.45.09.17 
Інформаційна діяльність у суднобудуванні 55.45.01.29 
Історія суднобудування. Персоналія 55.45.01.09 
Кадри суднобудування 55.45.01.79 
Кольорові метали і сплави в суднобудуванні 55.45.09.13 
Матеріали, що характеризують суднобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками та галузями народного господарства 55.45.01.05 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у суднобудуванні 55.45.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у суднобудуванні 55.45.01.21 
Пластмаси в суднобудуванні 55.45.09.15 
Сталь і чавун у суднобудуванні 55.45.09.11 
Стандартизація щодо суднобудування 55.45.01.37 
Суднобудування 55.45 
Термінологія. Довідники, словники із суднобудування 55.45.01.33 
Технологія суднобудування і технологічне устаткування 55.45.13 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
СУДНОВОДІННЯ 
Судноводіння 73.34.37 
СУДНОМОДЕЛЬНИЙ 
Судномодельный спорт 77.29.56 
СУДНОПІДІЙМАЛЬНИЙ 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
СУДНОПЛАВСТВО 
Морське право. Правові питання судноплавства 10.27.67 
СУДНОРЕМОНТ 
Судноремонт флоту рибної промисловості 69.33.43 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
СУДОВО-БІОЛОГІЧНИЙ 
Судово-наукові, судово-технічні та судово-біологічні слідчі дії 10.85.31.05 
СУДОВО-НАУКОВИЙ 
Судово-наукові, судово-технічні та судово-біологічні слідчі дії 10.85.31.05 
СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНИЙ 
Судово-психіатрична експертиза 76.35.44 
СУДОВО-ТЕХНІЧНИЙ 
Судово-наукові, судово-технічні та судово-біологічні слідчі дії 10.85.31.05 
СУДОВО-ХІМІЧНИЙ 
Судово-хімічна експертиза 76.35.43.11 
Судомний синдром 76.29.47.19 
СУДОУСТРІЙ 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
СУДОЧИНСТВО 
Військові кримінальні злочини. Військове судочинство 10.77.05.05 
Міжнародний арбітраж. Міжнародне судочинство 10.87.07.13 
Судочинство в різних судах (суди першої інстанції; суди присяжних; апеляційні суди) 10.79.05 
СУКНО 
Ткані матеріали для полірування. Ганчірки, сукно для полірування 61.71.37.21 
СУКУПНІСТЬ 
Статистичні сукупності 83.03.25 
СУЛЬФАТ 
Виробництво карбаміду. Виробництво сульфату амонію 61.33.29.07 
СУЛЬФОКИСЛОТА 
Меркаптани. Сульфокислоти. Тіоефіри 31.21.21.11 
СУЛЬФОЦІАНУВАННЯ 
Сульфоціанування 55.21.19.21 
СУМІСНІСТЬ 
Електромагнітна сумісність 47.05.15 
СУМІШ 
Бетони. Залізобетон. Будівельні розчини, суміші, сполуки 67.09.33 
Гази і газові суміші 47.09.49 
Готування формувальних і стрижневих сумішей 55.15.19.19 
Дугове зварювання в середовищі захищених газів (вуглекислий газ, аргон, суміш аргону та вуглекислого газу) 81.35.15.11 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Промислове виготовлення бетонних сумішей, будівельних розчинів 67.15.35 
Пружність. Стисливість. Скраплюваність. Змішуваність газів. Газові суміші 29.17.15.05 
Регенерація сумішей 55.15.19.23 
Рух сумішей 30.51.29 
Стрижневі суміші 55.15.19.17 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Транспортування і роздача сумішей 55.15.19.21 
Формувальні суміші 55.15.19.15 
СУМІШОУТВОРЮВАННЯ 
Процеси сумішоутворювання і згоряння в ДВЗ. Продукти згоряння ДВЗ 55.42.03.31 
СУМКА 
Чохли. Сумки. Футляри 60.33.19.27 
СУПЕРЕЧКА 
Мирні способи вирішення міжнародних суперечок. Невоєнні способи примусу 10.87.61 
Суперечки у винахідницьких справах 85.37.41 
СУПЕРФОСФАТ 
Виробництво подвійного суперфосфату 61.33.31.11 
Виробництво простого суперфосфату 61.33.31.07 
СУПРОВОДЖЕННЯ 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
СУПУТНИК 
Глобальні супутникові системи навігації 89.23.15 
Динамічні процеси в тілі Землі, планет та їхніх супутників 30.51.37 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Планети та їхні супутники 41.19.21 
Рух штучних супутників Землі і планет 89.21.33 
Супутниковий зв'язок 49.39.35.13 
Супутникові системи навігації 89.29.65 
СУПУТНІЙ 
Супутні корисні копалини 38.55.25 
СУРДОПЕДАГОГІКА 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
СУРМ'ЯНИЙ 
Розроблення родовищ вісмутомістких, ртутних і сурм'яних руд 52.31.55 
СУРМА 
Виробництво сурми 53.37.31.25 
СУРФАКТАНТ 
Амфотерні сурфактанти 61.71.29.07 
Неорганічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.17 
Органічні неіонізовані сурфактанти 61.71.29.11 
СУСПЕНЗІЯ 
Ґрунти дна, наноси. Суспензії. Морський лід 37.25.29 
Дисперсійний аналіз суспензій і емульсій 31.15.45 
СУСПІЛЬНИЙ 
Визначення суспільної цінності пам'ятників 13.61.07.13 
Викладання суспільних наук 00.45 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Інформаційна діяльність у суспільних науках 00.29 
Історія суспільних наук 00.09 
Комплексні проблеми суспільних наук 26 
Культура і різні сфери суспільної практики 13.11.25 
Мистецтво та інші форми суспільної свідомості 18.07.25 
Міжнародне співробітництво в галузі суспільних наук 00.17 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Організація науково-дослідної роботи в галузі суспільних наук 00.21 
Пропаганда і популяризація суспільних наук 00.39 
СУСПІЛЬНІ НАУКИ В ЦІЛОМУ 00 
Соціологія суспільної свідомості 04.51.43 
Статистика виробництва суспільного продукту 83.29.07 
Статистика ефективності суспільного виробництва 83.29.27 
Суспільне життя народу 03.61.13 
Суспільне значення літератури 17.07.21.03 
Суспільні науки та ідеологія 00.08 
Сучасний стан суспільних наук 00.11 
Теорія і методологія суспільних наук 00.08.07 
Термінологія суспільних наук 00.33 
Філоиофсько-теологічна суспільна теорія 21.41.31 
Філософські і методологічні проблеми суспільних наук 02.31.55 
Фольклор як форма суспільної свідомості.Специфіка фольклору 17.71.01.11 
СУСПІЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
(Суспільно-економічна структура господарства) -> 0Д.ҐД 06.51.27 
Закони народонаселення в різних суспільно-економічних формаціях 05.11.35 
Інші напрями суспільно-політичної думки 26.03.91 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Соціальна структура різних суспільно-економічних формацій 04.21.35 
Суспільно-економічна структура 06.56 
Суспільно-економічні формації 11.15.01.51 
СУСПІЛЬСТВО 
Бібліографія і окремі сфери соціального життя суспільства 13.41.21 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Учений і суспільство 12.21.61 
Глобальні суспільства 04.21.23 
Інформатизація суспільства. Інформаційна політика 20.01.04 
Література і суспільство 17.07.21 
Мистецтво та суспільство 18.07.21 
Наука і суспільство. Соціологія науки 12.21 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Особистість, маси і суспільство 02.41.51 
Первісне суспільство 03.09.21 
Роль науки в розвитку суспільства 12.21.25 
Соціальна психологія особистості. Особистість і суспільство. Психологія життєвої сфери 15.41.21 
Соціально-класова структура суспільства 10.15.21 
Становище жінки в суспільстві 03.61.17 
Суспільство в цілому. Соціальний розвиток 02.41.21 
Суспільство як система. Соціальні відносини і процеси 04.21 
Суспільство як соціальна система. Типи суспільств 04.21.21 
Церемоніал. Етикет. Правила поведінки в суспільстві 03.61.15 
Ціннісно-нормативна структура суспільства 04.21.31 
СУСПІЛЬСТВОЗНАВСТВО 
Кадри суспільствознавців 00.79 
Культура в системі сучасного суспільствознавства 13.07.26 
СУТНІСТЬ 
Атеїстичний погляд на походження і сутність релігії 21.07.05 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Предмет, об'єкт, мета, сутність науки 12.01.07.03 
Сутність особистості: різні підходи до її розуміння 04.61.03 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
СУХАРНИЙ 
Виробництво хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.33.29 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
СУХИЙ 
Виробництво ДВП сухим способом. Плити НЗІ 66.35.31.17 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
СУХОЖИЛЛЯ 
Хвороби сухожиль і зв'язок 76.29.40.13 
СУХОПУТНІЙ 
Авіація сухопутних військ (армійська авіація) 78.27.07.17 
Закони сухопутних збройних сил. Статути 10.77.05.13 
Ракетно-артилерійське озброєння сухопутних військ 78.25.07 
Сухопутне транспортування лісу 66.17.15 
Сухопутні війська' 78.27.07 
СУХОФРУКТ 
Машини і устаткування для виробництва сухофруктів 55.63.41.41 
СУЦІЛЬНИЙ 
Заготівля і перероблення деревини в лісовому господарстві (Рубки головного користування, суцільні, вибіркові і поступові рубки. Рубки, пов'язані з веденням лісового господарства) 68.47.43 
Основи механіки дискретних систем і механіки суцільного середовища 30.03.15 
Просторові дисипативні структури. Рівняння для параметрів порядку в суцільних середовищах 28.29.65.21 
СУЧАСНИЙ 
Архітектурний бетон в екстер'єрі сучасного міста 67.09.97 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Загальні проблеми сучасної соціальної філософії 02.41.11 
Загальні проблеми сучасної соціології 04.11 
Загальні проблеми сучасної філософії 02.11 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Культура в системі сучасного суспільствознавства 13.07.26 
Культура в сучасному світі 13.11 
Культура традиційна і сучасна 13.11.47 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Музика в сучасному світі 18.41.11 
Напрями в сучасній семіотиці 28.29.69.15 
Науково-довідковий апарат сучасних музеїв 13.51.15.15 
Окремі напрями і школи сучасної соціології 04.11.21 
Окремі напрями і школи сучасної філософії 02.11.21 
Сучасна наука. Майбутнє науки 12.09.11 
Сучасна науково-технічна революція 12.21.27 
Сучасна соціологія в окремих країнах. Персоналія 04.11.91 
Сучасна українська естрада 18.55.91.13 
Сучасне зледеніння 37.29.35 
Сучасне літературознавство 17.01.27.21 
Сучасне п'ятиборство 77.29.50 
Сучасне політичне становище країн 11.25.19.03 
Сучасний стан 21.01.11 
Сучасний стан бібліографії 13.41.11 
Сучасний стан бібліотечної справи 13.31.11 
Сучасний стан економічних наук 06.01.11 
Сучасний стан естетики 02.61.11 
Сучасний стан естради 18.55.11 
Сучасний стан етики 02.51.11 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи вивчення проблем масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.11 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку 31.01.11; 37.01.11; 38.01.11; 39.01.11; 41.01.11; 45.01.11; 47.01.11; 49.01.11; 50.01.11; 53.01.11; 55.01.11; 58.01.11; 61.01.11; 62.01.11; 64.01.11; 65.01.11; 66.01.11; 67.01.11; 68.01.11; 70.01.11; 71.01.11; 72.01.11; 73.01.11; 76.01.11; 89.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку біології 34.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку геодезії і картографії 36.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку гірничої промисловості в країнах світу 52.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку демографії 05.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку енергетики 44.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку збагачування корисних копалин у країнах світу 52.45.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку інструментальної промисловості 55.29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку кольорової металургії 53.37.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку ливарного виробництва 55.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку літературознавства 17.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку метрології 90.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку мовознавства 16.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку наукознавства 12.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку нафтової та газової промисловості у країнах світу 52.47.01.15 
Сучасний стан і перспективи розвитку освіти і педагогіки 14.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку охорони довкілля та екології людини 87.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства 85.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку порошкової металургії 53.39.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку приладобудування 59.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку психології 15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку статистики 83.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку території 23.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку фізики 29.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Сучасний стан історичної науки 03.01.11 
Сучасний стан кіномистецтва 18.67.10.11 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Сучасний стан логіки 02.21.11 
Сучасний стан музейної справи 13.51.11 
Сучасний стан охорони пам'яток історії та культури 13.61.11 
Сучасний стан суспільних наук 00.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку природничих і точних наук 43.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку рибного господарства 69.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку стандартизації 84.01.11 
Сучасний стан і перспективи сертифікації 84.05.11 
Сучасний стан фотографії 18.31.61.15 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Сучасні завдання аналітичної хімії 31.19.03.05 
Сучасні опади 38.15.15 
Сучасні рухи земної кори 37.31.31; 38.45.15 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Сучасні технології мистецтва 18.15.65.11 
Сучасні форми влади 11.15.05.05 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
СУЧАСНІСТЬ 
Масовий культурний рух сучасності 13.11.59 
Мистецтво і сучасність 18.11 
СУЧОК 
Використання підбирачів сучків у процесі очищення лісосік 66.15.21.05 
Лісосічні роботи. Роботи на верхньому складі та очищення дерев від сучків 66.15 
Очищення дерев від сучків 66.19.15.05 
СУША 
Буріння свердловин на суші 52.47.15.15 
Властивості речовин, що забруднюють води на суші, морів і океанів 87.19.09 
Геоморфологія суші 38.47.15 
Гідрологія суші 37.27 
Джерела забруднення вод на суші, морів і океанів. Контролювання забрудненості 87.19.15 
Динаміка вод суші 37.27.17 
Забруднення і охорона вод на суші, морів і океанів 87.19 
Забруднення моря в результаті господарської діяльності на суші 87.15.08.23 
Загусання геодезичної основи. Топографічна зйомка суші 36.29.05 
Облаштування бурових і видобувних підприємств на суші 52.47.82.05 
Основні геодезичні роботи на суші 36.16.19 
Системи, прилади і методи контролю забрудненості вод на суші, морів і океанів 87.19.81 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Термічний і льодовий режим вод суші 37.27.23 
Фізичні властивості вод суші. Гідрохімія 37.27.27 
СУШИЛЬНЯ 
Зерноочисні, сортувальні та сушильні машини і установки 55.57.39 
Сушильне устаткування 66.29.17.25 
Сушильні машини 66.45.51.27 
Сушильні машини побутові 55.67.33.33 
СУШІННЯ 
Автоматизація і контролювання якості сушіння 66.29.17.27 
Атмосферне сушіння 66.29.17.05 
Вакуумне сушіння 66.29.17.17 
Діелектричне сушіння 66.29.17.21 
Зневоднення і сушіння. Пиловловлення. Водно-шламове господарство 52.45.25 
Індукційне сушіння 66.29.17.19 
Камерне та атмосферно-камерне сушіння 66.29.17.07 
Конденсаційне сушіння 66.29.17.11 
Лікарська сировина. Збирання, сушіння, зберігання 76.31.31.05 
Машини і установки для сушіння сільськогосподарських культур 55.57.39.29 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Сушіння 75.33.37.07 
Сушіння в рідинах 66.29.17.23 
Сушіння деревини 66.29.17 
Сушіння пиломатеріалів 66.33.23 
Сушіння пиломатеріалів у вакуумних конвективних лісосушильних камерах 66.33.23.05 
Сушіння форм і стрижнів 55.15.21.23 
Сушіння, варіння, смаження м'яса і м'ясних продуктів 65.59.21 
Устаткування для сушіння волосся в перукарнях 55.55.51.33 
СФЕРА 
Бібліографія і окремі сфери соціального життя суспільства 13.41.21 
Бібліотечна справа та окремі сфери соціального життя суспільства 13.31.21 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Економіка невиробничої сфери. Неприбуткові галузі економіки в цілому 06.71.33 
Економіка сфери обслуговування, житлово-комунального господарства і суміжних галузей в цілому 06.71.51 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Етика суспільних інститутів і окремих сфер життя та діяльності 02.51.25 
Інвестиційна, інноваційна діяльність у воєнній сфері 78.75.05 
Інформаційна діяльність у сфері економічних наук 06.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері політичних наук 11.01.29 
Інформаційна діяльність у сфері освіти і педагогіки 14.01.29 
Інформаційна культура у сфері бібліографії 13.41.01.15 
Історія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.09 
Керівні матеріали у сфері будівництва і дорожнього машинобудування 55.53.01.01 
Конференції, з'їзди, конгреси у сфері бібліотекарства 13.31.01.11 
Культура і різні сфери суспільної практики 13.11.25 
Культура та її спеціалізовані сфери 13.11.21 
Культурно-просвітня робота. Аматорська діяльність у сфері дозвілля 13.21 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Методика культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.08 
Міжнародна співпраця з питань інформації та документації у сфері промислової власності Міжнародне співробітництво в гадузі інформації та документації щодо прав промислової власності (патентної інформації та документації) 85.01.17.17 
Міжнародне співробітництво в галузі культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.17 
Міжнародне співробітництво в галузі патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства (Міжнародне співробітництво у сфері інтелектуальної власності) 85.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері економічних наук 06.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері біології 34.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері вивчення проблем масової комунікації 19.01.17 
Міжнародне співробітництво у сфері організації освіти і педагогіки 14.01.17 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Нормативні акти міністерств і відомств, що стосуються сфери державиі права 10.01.01.13 
Оптова торгівля у сфері збуту 71.29.13.05 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Організація науково-дослідної роботи у сфері економічних наук 06.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері політичних наук 11.01.21 
Організація науково-дослідної роботи у сфері освіти і педагогіки 14.01.21 
Патентно-інформаційна діяльність (Інформаційна діяльність у сфері інтелектуальної власності (патентно-інформаційна діяльність) 85.29 
Політика у сфері торгівлі зброєю 78.75.47.03 
Політика у сфері туризму 71.37.17 
Праця у сфері науки 12.31.21 
Релігія у сфері культури 13.07.25.13 
Соціальна психологія особистості. Особистість і суспільство. Психологія життєвої сфери 15.41.21 
Соціологія сфер матеріального виробництва та обслуговування 04.51.27 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Сучасний стан і перспективи наукових досліджень у сфері політичних наук 11.01.11 
Сучасний стан культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.13 
Сфери соціального життя. Соціальні явища та інститути 02.41.41 
Театр і соціальна сфера життя 18.45.50 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Умови праці. Виробнича сфера 86.21 
СФЕРИЧНИЙ 
Астрометрія. Сферична астрономія 41.03.19 
Сферична астрономія. Астрономічні сталі величини 41.15.41 
СФРАГІСТИКА 
Сфрагістика 03.81.47 
СХЕМА 
Автоматизація (схеми і пристрої) кріогенних установок 55.39.43.39 
Автоматизація (схеми і пристрої) холодильних установок 55.39.41.43 
Вибір схеми, загального компонування та основних проектних параметрів ракетно-космічних систем 55.49.07.35 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
ДВЗ незвичайних схем 55.42.41.33 
Імпульсні схеми 47.41.37 
Інші радіоелектронні схеми 47.41.99 
Моделювання операцій за схемою марковських випадкових процесів 28.29.29 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
Радіоелектронні схеми 47.41 
Схема і устаткування компресійно-абсорбційних холодильних установок 55.39.41.29 
Схеми і конструкції термоядерних реакторів 58.34.31 
Схеми і конструкції топок парових котлів 55.36.31.29 
Схеми і проектні параметри бортових систем ракет і космічних апаратів 55.49.07.41 
Схеми і устаткування абсорбційних холодильних установок 55.39.41.33 
Схеми і устаткування кріогенних установок 55.39.43.29 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Схеми і устатковування пароежекторних холодильних пристроїв 55.35.41.31 
Схеми і устаткування термоелектричних холодильних установок 55.39.41.35 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Схеми, конструкція і розрахунок парових котлів 55.36.29.29 
Технологічні схеми збагачувальних фабрик 52.45.32 
СХІДНИЙ 
Виробництво мармеладно-пастильних виробів, східних солодощів та інших кондитерських виробів 65.35.33 
Східна медицина 76.35.49.05 
Театр Сходу 18.45.91.17 
СЦИНТИЛЯТОР 
Люмінофори, сцинтилятори 47.09.43 
Монокристали і сцинтилятори 61.69.37 
США 
Авіабудування у США, Англії, Франції, ФРН, Канаді та інших країнах 55.47.01.35 
Ве Історія народного мистецтва США 18.71.07 
Історія етнографії США 18.71.11.39 
СЮЖЕТ 
Теми, сюжети, мотиви, образи в мистецтві 18.07.43 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
ТАБІР 
Перебування в літніх таборах, таборах відпочинку 71.37.08.19 
Розбивка туристичного табору. Розпинання наметів 71.37.11.19 
ТАБЛИЦЯ 
Демографічні таблиці 05.07.35 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Комбінаторні конфігурації і таблиці 27.45.18 
Математичні таблиці 27.41.21 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
Статистичні таблиці 83.03.49 
ТАВРУВАННЯ 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Металорельєфи, нанесення малюнка, таврування, маркування 55.22.27 
ТАЄМНИЦЯ 
Лікарська таємниця 76.75.27.11 
ТАКСАЦІЯ 
Таксація. Лісовпорядження і лісогосподарське проектування (Інвентаризація і таксація лісу. Лісовпорядкування і планування в лісовому господарстві) 68.47.31 
ТАКСОНОМІЯ 
Таксономія і номенклатура в біології 34.03.21 
ТАКТИКА 
Криміналістична тактика (тактика розслідування злочинів) 10.85.45 
Теорія тактики 78.19.03.07 
ТАКТИКО-ТЕХНІЧНИЙ 
Розроблення тактико-технічних вимог 55.47.07.33 
ТАКТИЧНИЙ 
Оперативно-тактичні та тактичні комплекси і ракети 78.25.07.05 
ТАЛІЙ 
Сполуки галію, індію, талію 31.17.15.13 
ТАМПОНАЖ 
Кріплення, цементування і тампонаж свердловин 52.47.16.13 
ТАМПОНУВАННЯ 
Інструменти, що застосовуються для перев'язок, тампонування 76.13.29.17 
ТАНЕЦЬ 
Бальний танець 18.49.45.15 
Зображувальні засоби в танці 18.49.07.15 
Іспанський танець 18.49.91.11 
Окремі види танцю 18.49.45 
Спортивні танці 77.29.53 
Танець і медицина 18.49.01.13 
Танець окремих країн і народів 18.49.91 
Танець. Хореографія 18.49 
Художній образ у танці 18.49.07.11 
ТАНК 
Легкі танки 78.25.10.17 
Танки 78.25.10.05 
Танкові боєприпаси 78.25.10.25 
Танкові війська 78.27.07.07 
ТАНКЕР 
Системи танкерів і перевезень 55.45.33.29 
ТАНКОРЕМОНТНИЙ 
Танкоремонтні машини і машини технічного обслуговування 78.25.10.23 
ТАНТАЛ 
Виробництво танталу 53.37.35.27 
ТАРА 
Виробництво дерев'яних ящиків (ящичної тари) 66.41.29 
Виробництво дерев'яної тари 66.41 
Виробництво інших видів дерев'яної тари 66.41.99 
Виробництво паперової і картонної тари 66.45.39 
Виробництво плетеної дерев'яної тари 66.41.35 
Виробництво плодоовочевої тари 66.41.29.05 
Запобіжні пристрої для несанкціонованого відкривання тари 81.90.13.13 
Класифікація тари 81.90.09.11 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
Металева тара 55.69.31 
Наповнення тари: способи та машини 81.90.13.05 
Пристрої для відкриванння тари, які є її частиною. Кільця для відкривання кришок тари, закріплювальні ключі 81.90.11.15 
Пристрої для маркування тари (за винятком етикеток) 81.90.13.17 
Пристрої для випорожнення та розподілення вмісту, що є частиною тари. Наконечники. Розпилювачі 81.90.11.17 
Сміттєпровізні автомобілі та сміттєзбиральна тара 55.55.31.35 
Тара і пакувальне устаткування для консервної промисловості 55.63.41.45 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Тара і пакування 52.01.90; 53.01.90; 81.90 
Тара і пакування в порошковій металургії 53.39.01.90 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 59.01.90; 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
Тара, пакування, маркування. Організація товарообороту 71.01.90 
Тара, пакування. Умови зберігання і транспортування 44.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
Таропакувальні матеріали. Види тари 81.90.09 
Устаткування для виробництва паперової і картонної тари 66.45.39.05 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для виробництва ящичної тари 66.41.29.07 
Устаткування для друку на тарі 55.61.35 
ТАРИФ 
Запобігання тарифним бар'єрам між окремими країнами 72.15.41.05 
Митна політика і митні тарифи 72.15.41 
Правове регулювання цін і тарифів 10.23.41 
Транспортні тарифи в зовнішній торгівлі 72.23.17 
ТАРНО-ШТУЧНИЙ 
Механізація робіт на складах тарно-штучних вантажів 81.89.15.17 
ТАРОПАКУВАЛЬНИЙ 
Таропакувальні матеріали. Види тари 81.90.09 
Технологія пакування і таропакувальне устаткування 81.90.13 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
ТАРУВАННЯ 
Градуювання, калібрування, тарування засобів вимірювання. Акредитація (атестація) на право проведення метрологічних робіт 90.03.21 
ТАФТИНГОВИЙ 
Тафтингові машини 55.59.33.29 
ТАЧКА 
Колісні вантажоперевезення. Ручні візки. Тачки 73.49.99.07 
ТВАРИНА 
Анатомія і гістологія домашніх та сільськогосподарських тварин 34.41.37 
Біологія вірусів людини, тварин, рослин і бактерій 34.25.29 
Біологія збудників захворювань людини і тварин 34.27.29 
Біологія сільськогосподарських тварин 68.03.05 
Біохімія тварин 31.27.25 
Вирощування молодняка сільськогосподарських тварин 68.39.18 
Внутрішні незаразні хвороби тварин 68.41.45 
Вплив нафтопродуктів на кочові види тварин 87.27.21 
Вплив повітряних ЛЕП та вітрових електростанцій на кочові види тварин 87.27.19 
Генетика свійських тварин 34.23.59 
Експерименти з тваринами і рослинами під час космічних польотів 89.27.31 
Експресія генів у клітинах людини і тварин 62.37.99.11 
Забруднювальні речовини в організмах рослин і тварин 87.26.27 
Загальні закономірності морфогенезу, ембріогенезу та онтогенезу людини і тварин 34.41.02 
Захворювання молочної залози тварин. Мастити тварин 68.41.59 
Інвазійні хвороби тварин. Ветеринарна паразитологія 68.41.55 
Інфекційні хвороби тварин. Епізоотологія 68.41.53 
Корми і годівля сільськогосподарських тварин 68.39.15 
Культивування клітин і тканин людини і тварин 62.33.31 
Методи і апаратура в морфології людини і тварин 34.41.05 
Методи і апаратура у фізіології людини і тварин 34.39.05 
Морфологія людини і тварин 34.41 
Навчання і дресирування сільськогосподарських тварин 68.39.21 
Нормальна анатомія людини і тварин 34.41.35 
Нормальна гістологія людини і тварин 34.41.15 
Одержання трансгенних тварин біотехнологічним методом 62.37.31 
Охорона видів диких тварин, що мігрують 87.27.17 
Охорона тварин 87.27.07 
Працездатність і методи її підвищення у тварин 68.39.19.05 
Продуктивність сільськогосподарських тварин 68.39.19 
Розведення сільськогосподарських тварин 68.39.13 
Трансгенні тварини 62.37.99.13 
Укуси отруйних тварин 76.35.47.19 
Утримання сільськогосподарських тварин 68.39.17 
Фізіологія домашніх і сільськогосподарських тварин 34.39.57 
Фізіологія людини і тварин. Моделювання розумових процесів 34.39 
Хвороби тварин нез'ясованої етіології. Спадкоємні та природжені хвороби тварин 68.41.57 
Шум, спричинений тваринами 87.55.29.25 
ТВАРИНА-ПАРАЗИТ 
Інфекції, викликані тваринами-паразитами 76.03.45.07 
ТВАРИННИЦТВО 
Біологічні основи тваринництва 68.39.05 
Виробництво тваринних жирів 65.59.37 
Відходи в тваринництві 87.53.13.61 
Географія і природне районування тваринництва 68.39.07 
Заготівля продукції тваринництва 68.43.39 
Інші галузі тваринництва 68.39.99 
Машини і устаткування для механізації тваринництва 55.57.43 
Механізація і електрифікація у тваринництві 68.85.39 
Механізація тваринництва 55.57.43.29 
Мінеральна, рослинна і тваринна сировина 81.09.09 
Первинне оброблення продукції тваринництва 64.29.09.17 
Продукція тваринництва та її первинне оброблення 68.39.71 
Ремонт обладнання для тваринництва 81.83.19.21 
Рослинний і тваринний світ 23.04.05 
Тваринний корм для риб 69.25.15.05 
Тваринництво 68.39 
Тваринницькі будівлі. Ферми 68.01.82.15 
ТВАРИННИЙ 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Волокна тваринного походження 81.09.09.09 
Вплив забрудненості довкілля на стан природних екосистем, популяцій і організмів рослинного і тваринного світу 87.26 
Гігієна продуктів тваринного походження 76.33.35.11 
Лікарські засоби з тваринної сировини 61.45.37 
Охорона рослинного і тваринного світу 87.27 
ТВЕРДИЙ 
Взаємодія проникного випромінювання з твердими тілами 29.19.25 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частин 87.15.06.05 
Відокремлення сирої нафти від газу, твердих складових і соляного розчину 61.51.13.05 
Відокремлення твердих компонентів від сирої нафти 61.51.13.11 
Вплив випромінювання на властивості твердих тіл 29.19.21 
Геологія вугленосних провінцій, басейнів і площ твердих горючих корисних копалин 38.55.23 
Геологія родовищ твердих горючих корисних копалин 38.55.19 
Горіння твердих речовин 81.92.29.05 
Дифузія та іонний перенос у твердих тілах 29.19.17 
Запаси твердих корисних копалин 52.13.03.15 
Збагачення твердих горючих копалин 61.53.13.17 
Інші методи перероблення і використання твердих горючих копалин 61.53.99 
Коксування твердих горючих копалин 61.53.17 
Механіка деформованого твердого тіла 30.19 
Механіка точки, системи і твердого тіла 30.15.15 
Механічне оброблення твердих горючих копалин 61.53.13.07 
Механічні властивості твердих тіл 29.19.13 
Напівкоксування, первинне перероблення твердих горючих копалин 61.53.15 
Наплавлення твердими припоями 81.35.27.07 
Одержання напівпровідникових твердих розчинів 53.41.39 
Оптика твердих тіл 29.31.21 
Основні характеристики процесів газифікації твердих горючих копалин 61.53.19.07 
Паяння твердим припоєм 81.35.31.05 
Підготування твердих горючих копалин до перероблення 61.53.13 
Похідні з високим вмістом сірки. Тверді вулканізатори 61.57.29.07 
Пошуки, розвідування та оцінювання родовищ твердих горючих корисних копалин 38.57.21 
Приймання і складування твердих палив 61.53.13.05 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Ракетні двигуни на твердому паливі 55.42.49.33 
Ресурси твердих горючих корисних копалин 38.55.31 
Рівновага рідких розчинів з газами і твердими речовинами 31.15.31.09 
Системи, прилади і методи контролю газоподібних відходів, стічних вод і твердих відходів 87.53.81 
Склад і властивості твердих горючих корисних копалин 38.55.27 
Склад, властивості і класифікація твердих горючих копалин 61.53.03 
Структура твердих тіл 29.19.04 
Тверді відходи 87.53.13.96 
Тверді розчини 53.41.51 
Тверді сплави 55.09.35.19 
Теорія електричних властивостей твердих тіл 29.19.23 
Теорія магнітних властивостей твердих тіл 29.19.37 
Теплові властивості твердих тіл 29.19.09 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Технологія перероблення твердих горючих копалин 61.53 
Утилізація твердих і смолистих відходів 61.53.91.05 
Фізика твердих тіл 29.19 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
Хімія твердого тіла 31.15.19 
ТВЕРДНЕННЯ 
Тверднення та охолодження виливків 55.15.03.15 
ТВЕРДОЛИСТЯНИЙ 
Твердолистяні породи дерев. Деревина твердолистяних порід 66.03.09.09 
ТВЕРДОТІЛИЙ 
Твердотілі прилади 47.33 
Твердотілі прилади НВЧ-діапазону 29.35.47 
ТВІР 
Етика в творах кінематографа 18.67.10.09 
Мова і стиль художніх творів 17.07.51 
Традиції і імпровізація у фольклорі. Типи творів і виконавців фольклору 17.71.07.11 
Художній образ у музичному творі 18.41.07.11 
Художній твір. Зміст і форма в мистецтві 18.07.49 
ТВОРЧІСТЬ 
Диригенти та їхня творчість 18.41.51.15 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Література та ідеологія. Роль світогляду в літературній творчості 17.07.03 
Література. Літературознавство. Народна поетична творчість 17 
Мистецтво як форма духовної творчості людини 18.07.23.05 
Народна поетична творчість 17.71 
Народна поетична творчість окремих країн і народів світу 17.71.91 
Наукова праця. Наукова творчість 12.31 
Наукова творчість 12.31.31 
Психологія творчості 15.81.53 
Російська народна музична творчість 18.41.85.13 
Соціокультурна творчість 13.07.27.13 
Творчий процес у фольклорі 17.71.07.05 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
Теорія і психологія літературної творчості 17.07.65 
Українська народна музична творчість 18.41.85.11 
Художня творчість 18.07.65 
ТЕАТР 
Географія театрів воєнних дій і напрямів 39.17.15 
Драматичний театр 18.45.45.11 
Економіка театру 18.45.15.19 
Історія театру 18.45.09 
Кадри працівників театру 18.45.15.11 
Керівництво і управління театру 18.45.15.15 
Криза театру 18.45.50.15 
Матеріально-технічна база театру 18.45.15.17 
Міжнародне співробітництво в галузі театру 18.45.17 
Окремі види театру 18.45.45 
Організація і управління в галузі театру 18.45.15 
Режисура театру 18.45.07.05 
Театр Австрії 18.45.91.15 
Театр Греції 18.45.91.11 
Театр естради 18.55.45.17 
Театр Сходу 18.45.91.17 
Театр Швеції 18.45.91.13 
Театр і соціальна сфера життя 18.45.50 
Театр країн Західної Європи 18.45.91.09 
Театр музичної комедії (оперети) 18.45.45.15 
Театр одного актора 18.45.45.17 
Театр окремих країн і народів 18.45.91 
Театр опери і балету 18.45.45.13 
Театр юного глядача 18.45.45.19 
Театр Японії 18.45.91.19 
Театр. Театрознавство 18.45 
Теорія і методологія театру 18.45.07 
ТЕАТРАЛІЗОВАНИЙ 
Історія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.09 
Масові видовища і театралізовані свята 18.46 
Масові видовища і театралізовані свята в окремих країнах 18.46.91 
Міжнародне співробітництво в галузі масових видовищ і театралізованих свят 18.46.17 
Окремі види масових видовищ і театралізованих свят 18.46.45 
Теорія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.07 
ТЕАТРАЛЬНИЙ 
Питання театральної освіти 18.45.07.11 
Театральна техніка 13.20.43 
Театральні фестивалі, конкурси, гастролі 18.45.01.11 
ТЕАТРОЗНАВСТВО 
Театр. Театрознавство 18.45 
ТЕКСТ 
Автоматичне оброблення тексту 16.31.21.03 
Автоматичне опрацювання тексту 20.19.27 
Лінгвістика тексту 16.21.33 
Лінгвістика тексту. Стилістика. Переклад 16.31.41.03 
Перекладання наукових текстів 20.19.23 
ТЕКСТИЛЬНИЙ 
Асортимент текстильних матеріалів і тканин 64.29.71 
Вади текстильних матеріалів 64.29.09.11 
Використання вторинної текстильної сировини 81.91.51.05 
Виробництво екологічно сумісних текстильних матеріалів 64.29.34 
Виробництво композиційних матеріалів на текстильній основі 64.29.99.21 
Виробництво текстильного покриття для підлоги 64.29.33.21 
Виробництво спеціальних текстильних матеріалів 64.29.99.27 
Виробництво текстильної застібки 64.47.29.17 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Загальна технологія текстильного виробництва 64.29.13 
Загальні питання машинобудування для текстильної промисловості 55.59.29.01 
Застосування текстильних матеріалів і кордів в автомобілебудуванні 55.43.09.17 
Інші види текстильного виробництва 64.29.99 
Машини і устаткування для текстильної промисловості 55.59.29 
Прилади для випробування текстильних матеріалів 55.59.29.39 
Сировина і допоміжні матеріали для текстильної промисловості 64.29.09 
Текстильна промисловість 64.29 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
ТЕКСТИЛЬНО-ГАЛАНТЕРЕЙНИЙ 
Асортимент текстильно-галантерейних виробів 64.29.71.35 
Текстильно-галантерейне виробництво 64.29.41 
ТЕКСТОВИЙ 
Системи і апаратура передавання текстової та графічної інформації 49.38.29 
ТЕКСТОЛОГІЯ 
Текстологія 17.01.03.23 
ТЕКСТУРА 
Аналіз речовинного складу, структури і текстури 53.81.31.05 
Утворення текстури деформації 53.49.05.25 
Утворення текстури кристалізації 53.49.05.19 
ТЕКТИТ 
Тектити 38.27.19 
ТЕКТОНІКА 
Методи дослідження в тектоніці 52.13.43.05 
Методи дослідження в тектоніці 38.17.03 
Порівняльна тектоніка 52.13.47.07 
Регіональна тектоніка 52.13.47.13 
Тектоніка 38.17 
Тектоніка дна морів і океанів 52.13.47.11 
Тектоніка. Загальні питання 52.13.43 
Тектонічні теорії та гіпотези 38.17.15 
ТЕКТОНОСФЕРА 
Тектоносфера 38.17.28 
ТЕКТОНОФІЗИКА 
Тектонофізика 52.13.47 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ 
Дуплексне (інтерактивне) телебачення 19.61.37.11 
Економіка телебачення 19.61.75 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
Історія телебачення 19.61.09 
Комп'ютерна графіка, віртуальна реальність та їхнє використання на телебаченні 19.61.35 
Організація телебачення 19.61.31 
Персональне телебачення 19.61.37.05 
Прикладне телебачення 49.45.37 
Психологія праці на телебаченні та психологія телеглядача 19.61.55 
Розвиток телебачення 19.61.37 
Системи телебачення 47.51.29 
Соціологічні проблеми телебачення 19.61.51 
Телебачення 19.61; 49.45 
Телебачення в окремих країнах 19.61.91 
Техніка кіно і телебачення 18.67.10.13 
ТЕЛЕВИМІРЮВАННЯ 
Системи і апаратура для телевимірювання 50.45.29 
Системи телекерування і телевимірювання 50.45 
ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ 
Пересувні телевізійні станції 49.45.35 
Репортажні телевізійні установки і пересувні телевізійні станції 19.61.31.05 
Робота редакцій телевізійних передач і програмовиробничих компаній 19.61.31.03 
Синтез і оброблення телевізійних сигналів 47.51.39 
Стаціонарні телевізійні станції та студії 49.45.33 
Телевізійна техніка 47.51 
Телевізійні індикатори та приймачі 47.51.33 
Телевізійні камери 47.51.31 
Телевізійні мережі 49.45.29 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
Телевізійні центри 49.45.31 
Типологія телевізійних передач 19.61.45 
ТЕЛЕВІЗОР 
Телевізори, радіоприймачі 19.71.03 
ТЕЛЕГЛЯДАЧ 
Психологія праці на телебаченні та психологія телеглядача 19.61.55 
ТЕЛЕГРАФ 
Кінцеві телеграфні пристрої 49.35.31 
Телеграфний зв'язок і апаратура 49.35 
Телеграфні мережі 49.35.29 
Телеграфні станції і вузли 49.35.33 
ТЕЛЕДОВІДКОВИЙ 
Теледовідкові системи і апаратура 49.38.31 
ТЕЛЕКЕРУВАННЯ 
Системи і апаратура для телекерування 50.45.35 
Системи телекерування і телевимірювання 50.45 
ТЕЛЕМАГАЗИН 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
ТЕЛЕМАТИЧНИЙ 
Інші телематичні мережі та системи 49.38.99 
Телематичні служби і апаратура 49.38 
ТЕЛЕМЕХАНІКА 
Автоматика і телемеханіка на автомобільному транспорті 73.31.85 
Автоматика і телемеханіка на водному транспорті 73.34.85 
Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті 73.29.85 
Автоматика і телемеханіка на міському транспорті 73.43.85 
Автоматика і телемеханіка на промисловому транспорті 73.41.85 
Автоматика і телемеханіка на трубопровідному транспорті 73.39.85 
Автоматика і телемеханіка. Обчислювальна техніка 50 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Телемеханіка, зв'язок і сигналізація у водному господарстві 70.85.86 
ТЕЛЕМЕХАНІЧНИЙ 
Комплексні телемеханічні установки 50.45.37 
ТЕЛЕМИСТЕЦТВО 
Телемистецтво 19.61.47 
ТЕЛЕРЕГУЛЮВАННЯ 
Системи і апаратура для телерегулювання 50.45.33 
ТЕЛЕСИГНАЛІЗАЦІЯ 
Системи і апаратура для телесигналізації 50.45.31 
ТЕЛЕСКОП 
Астрономічна оптика. Телескопи оптичного діапазону 41.51.21 
Астрономічні телескопи 41.51.05 
Вимірювальні прилади, що використовуються окремо від телескопів 41.51.35 
ТЕЛЕСТУДІЯ 
Технічні засоби телецентрів і телестудій 47.51.35 
ТЕЛЕТРАФІК 
Теорія телетрафіка 49.03.09 
ТЕЛЕФАКС 
Телефони, радіотелефони, відеотелефони, телефакси 19.71.05 
ТЕЛЕФОН 
Абонентські телефонні пристрої 49.39.33 
Телефони, радіотелефони, відеотелефони, телефакси 19.71.05 
Телефонний зв'язок і апаратура 49.39 
Телефонні мережі 49.39.29 
Телефонні станції і вузли 49.39.31 
ТЕЛЕЦЕНТР 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
Технічні засоби телецентрів і телестудій 47.51.35 
ТЕЛУР 
Одержання напівпровідникового селену і телуру 53.41.33 
Одержання подвійних сполук із телуром 53.41.37.19 
Розроблення родовищ селену і телуру 52.31.59 
ТЕМА 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Загальні теми з інтеграції наук 28.29.61.01 
Загальні теми науки про мислення, пізнання, інтелектуальний розвиток, творчість 28.29.67.01 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Загальні теми щодо знакових систем. Історія семіотики 28.29.69.01 
Теми, сюжети, мотиви, образи в мистецтві 18.07.43 
Теми, сюжети, мотиви, образи в образотворчому мистецтві 18.31.07.17 
ТЕМАТИЧНИЙ 
Автоматизація в тематичній картографії 36.33.85 
Тематичне і комплексне картографування 36.33.27 
ТЕМПЕРАМЕНТ 
Темпераменти 15.21.51.11 
ТЕМПЕРАТУРА 
Апаратура для отримання низьких температур. Кріогенне обладнання 81.31.35.05 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей криогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Леговані сталі для кріогенних температур 81.31.09.15 
Методи захисту від підвищених або знижених температур 86.33.25 
Обладнання для вимірювання низьких температур 81.31.37 
Обладнання для одержання низьких температур 81.31.35 
Прилади для вимірювання температури 59.37.31 
Радіація в атмосфері. Температура 37.21.17 
Регулювання температури перегріву пари 55.36.81.33 
Способи отримання низьких температур 81.31.35.07 
Сталі та сплави для роботи за низьких температурах 81.29.09.19 
Температура кипіння 53.03.03.11 
Температура плавлення 53.03.03.07 
Теплофізичні та температурні вимірювання 90.27.32 
ТЕНДЕНЦІЯ 
Загальні проблеми і тенденції розвитку світового господарства 06.51.02 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
ТЕНДЕР 
Тендерна торгівля 72.13.73.07 
ТЕНІС 
Теніс 77.29.57 
ТЕОЛОГІЯ 
Догматична теологія 21.31.51.03 
Пасторська теологія (богослов'я) 21.31.51.11 
Практична теологія 21.31.51.05 
Теологія 21.31.51 
ТЕОРЕТИКО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ 
Теоретико-інформаційні аспекти радіотехнічних систем 47.05.11 
ТЕОРЕТИКО-ЙМОВІРНИЙ 
Застосування теоретико-ймовірних і статистичних методів 27.43.51 
ТЕОРЕТИЧНИЙ 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Загальні і теоретичні проблеми біологічної хімії 31.27.03 
Загальні і теоретичні проблеми нормальної та патологічної фізіології 34.39.03 
Інші проблеми теоретичної астрофізики 41.17.99 
Математична біологія і теоретичне моделювання біологічних процесів 34.03.23 
Математичні методи теоретичної фізики 29.05.03 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Теоретична астрономія. Небесна механіка 41.03 
Теоретична біологія 34.03 
Теоретична генетика 34.23.03 
Теоретична географія 39.03 
Теоретична геодезія 36.16.03 
Теоретична електротехніка 45.03 
Теоретична і математична біофізика 34.17.03 
Теоретична радіобіологія 34.49.03 
Теоретична радіотехніка 47.05 
Теоретична токсикологія 34.47.03 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Теоретичні дослідження 55.47.03.29 
Теоретичні дослідження руху рухомого складу 55.41.03.03 
Теоретичні дослідження. Моделювання 55.42.03 
Теоретичні і загальні проблеми економічної та соціальної географії 39.21.02 
Теоретичні і загальні проблеми країнознавства 39.03.27 
Теоретичні і наукові основи районного планування і містобудування 67.25.03 
Теоретичні основи деревообробного виробництва 66.29.03 
Теоретичні основи електровакуумних і газорозрядних приладів 47.03.03 
Теоретичні основи електронної техніки 47.03 
Теоретичні основи НВЧ електронної техніки 47.03.10 
Теоретичні основи квантової електроніки 47.03.07 
Теоретичні основи кріоелектроніки і надпровідності 47.03.08 
Теоретичні основи металургійної теплотехніки 53.07.03 
Теоретичні основи молекулярної електроніки 47.03.13 
Теоретичні основи напівпровідникових приладів, мікроелектроніки 47.03.05 
Теоретичні основи обчислювальної техніки 50.07 
Теоретичні основи поліграфії 60.29.03 
Теоретичні основи прикладного програмного забезпечення 50.05.19 
Теоретичні основи приладобудування 59.03 
Теоретичні основи програмування 50.05 
Теоретичні основи проектування і конструювання деревообробного устаткування 66.29.05 
Теоретичні основи проектування і конструювання лісозаготівельного устаткування 66.19.95.03 
Теоретичні основи проектування і побудови суден 55.45.03 
Теоретичні основи радіодеталей і компонентів 47.03.01 
Теоретичні основи репрографії 60.31.03 
Теоретичні основи рибальства 69.31.03 
Теоретичні основи системного програмного забезпечення 50.05.17 
Теоретичні основи створення і розвитку служб метрології 90.21.03 
Теоретичні основи теплотехніки 44.31.03 
Теоретичні основи фотокінотехніки 60.33.03 
Теоретичні основи целюлозно-паперової промисловості 66.45.03 
Теоретичні питання 61.13.03 
Теоретичні питання аналітичної хімії 31.19.03 
Теоретичні питання буріння нафтових і газових свердловин 52.47.15.03 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
Теоретичні питання вітроенергетики 44.39.03 
Теоретичні питання геліоенергетики 44.37.03 
Теоретичні питання гідроенергетики 44.35.03 
Теоретичні питання економічної і соціальної географії 39.03.23 
Теоретичні питання електрохімічної кінетики 61.13.27.03 
Теоретичні питання загальної фізичної географії і ландшафтознавства 39.03.19 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Теоретичні питання і нормативна база законодавчої метрології 90.01.80 
Теоретичні питання народної поетичної творчості. Поетика і жанри народної поетичної творчості 17.71.07 
Теоретичні питання проектування і конструювання деревообробного устаткування 55.29.39.03 
Теоретичні проблеми ергономіки 81.95.53 
Теоретичні проблеми технічної естетики 81.95.03 
Теоретичні та експериментальні дослідження 55.42.49.03 
Теоретичні та методологічні засади із стандартизації. Випереджувальна та комплексна стандартизація 84.15.03 
ТЕОРІЯ 
Адитивна теорія чисел. Аналітичні методи 27.15.21 
Алгебраїчна теорія чисел 27.15.25 
Аналітична теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.21 
Аналітична теорія чисел 27.15.19 
Асимптотичні методи в теорії звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.23 
Балістика. Теорія стрільби.Бомбометання 78.21.47 
Варіаційне обчислення. Математична теорія керування 27.37 
Вивчення та викладання теорії літературознавства 17.01.45.05 
Відображення світоглядної кризи в теорії та практиці мистецтва 18.07.27.11 
Гази. Кінетична теорія газів 31.15.21.05 
Гравітаційна взаємодія. Загальна теорія відносності 29.05.41 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
Грошові та фінансові теорії і політика 06.73.07 
Групи. Теорія груп 27.17.17 
Дескриптивна теорія функцій 27.25.15 
Діофантові рівняння. Теорія форм 27.15.23 
Економічні теорії 06.03 
Елементарна теорія чисел 27.15.17 
Загальна теорія військового зв'язку 78.19.13.17 
Загальна теорія держави і права 10.07 
Загальна теорія динамічних систем 28.29.61.03 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
Загальна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.15 
Загальна теорія і методика виховання 14.07.05 
Загальна теорія комбінаторного аналізу 27.45.15 
Загальна теорія освіти і навчання (дидактика) 14.07.07 
Загальна теорія систем (Основи системології) 28.29.03 
Загальна теорія статистики 83.03 
Загальна теорія теплоти 29.19.09.05 
Загальні економічні теорії 06.03.07 
Загальні основи (загальна теорія) воєнної науки 78.19.01 
Загальні питання теорії ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.07 
Загальні принципи та теорія вимірювання 81.09.81.03 
Загальні принципи, теорія і практика організації домашнього господарства 75.35.03 
Загальні проблеми і теорія прогнозування 82.29.03 
Загальні проблеми теорії літератури 17.07.01 
Загальні теми теорії самоорганізації в незрівноважених системах 28.29.65.01 
Застосування квантової теорії в астрофізиці.Ядерні та атомно-молекулярні процеси 41.17.25 
Застосування молекулярно-кінетичної теорії до бімолекулярних реакцій 31.15.05 
Змагальне проектування. Використання теорії ігор 28.29.63.23 
Категорії. Теорія категорій 27.17.25 
Кібернетичні аспекти структурно-логічної теорії алгоритмів і програмування 28.25.23 
Кінетична теорія газів. Нерозривність агрегатних станів 29.17.15.07 
Кінетична теорія рідин. Осмос. Розчинення і розчини 29.17.19.07 
Класична механіка. Релятивістська механіка. Класична теорія поля 29.05.09 
Кольори та їхні властивості. Теорія кольору 29.31.53 
Комбінаторна теорія вибору 27.45.19 
Комбінаторний аналіз. Теорія графів 27.45 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Математична кристалографія. Теорія континуума кристалів 31.15.17.05 
Математична теорія дифракції 27.35.35 
Математична теорія керувальних систем 27.47.15 
Математична теорія керування 27.37.17 
Математичний апарат синергетики. Статистична теорія незрівноважених процесів. Нелінійність 28.29.65.09 
Математичні моделі теорії примежового шару 27.35.23 
Методи теорії груп у фізиці 29.05.05 
Методи теорії збурень 27.35.59 
Метрична теорія функцій 27.25.17 
Метрична теорія чисел. Імовірнісна теорія чисел 27.15.29 
Моделі і моделювання в системотехніці. Використання теорії моделювання, моделей дослідження операцій 28.29.63.11 
Наукові теорії, гіпотези, системи. Методи побудови наукової системи 12.01.07.11 
Нові космологічні теорії і гіпотези 41.29.33 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Основи і теорія пакування 81.90.03 
Основи теорії державного управління 82.13.03 
Основи теорії і принципи організації та управління 82.05.09 
Повзучість. Реологія. Теорія дислокацій 30.19.27 
Предмет, завдання і значення теорії літературознавства як науки 17.01.45.03 
Проблема індивідуального стилю в теорії художнього перекладу 17.07.61.11 
Проектування великого навантаження. Використання теорії масового обслуговування 28.29.63.21 
Релятивістська астрофізика. Застосування загальної теорії відносності в астрономії 41.17.41 
Релятивістська квантова теорія. Квантова теорія поля 29.05.23 
Семіотика (теорія знакових систем) 28.29.69 
Семіотика. Математична теорія систем символів. Математична лінгвістика 27.47.25 
Соціально-політична теорія і практика церков 21.41.25 
Спектральна теорія лінійних операторів 27.39.21 
Спеціальна теорія відносності 29.05.19 
Статистична теорія. Статистичні моделі. Математична статистика в цілому 27.43.17 
Тектонічні теорії та гіпотези 38.17.15 
Теорії економічних систем 06.03.15 
Теорії науково-технічної революції 06.54.07 
Теорія автоматичного керування 50.03 
Теорія автоматичного проектування 50.03.07 
Теорія аргументації в когнітології 28.29.67.17 
Теорія архітектури. Архітектурні композиції 67.07.03 
Теорія бойових систем 78.21.59 
Теорія будови молекул і хімічного зв'язку 31.15.03 
Теорія вакуумних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11.03 
Теорія вибуху 78.21.48 
Теорія видів збройних сил 78.19.15 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія високотемпературного окислення металів 81.33.03.03 
Теорія вібродемпфірувальних полімерних покриттів. Віброзахист радіоелектронної апаратури за рахунок демпфірування друкованих плат 59.03.13.23 
Теорія військового навчання і виховання 78.19.07 
Теорія воєнного будівництва 78.19.05 
Теорія воєнного мистецтва 78.19.03 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Теорія воєнної стратегії 78.19.03.03 
Теорія волочіння 53.45.03 
Теорія гідрометалургійних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.13 
Теорія гравітаційних процесів 52.45.17.03 
Теорія графів 27.45.17 
Теорія держави 10.07.53 
Теорія динамічного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.15 
Теорія додаткової (позашкільної) освіти і виховання 14.27.05 
Теорія допоміжних процесів трубного виробництва 53.47.03.07 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Теорія дошкільного виховання і розвитку 14.23.05 
Теорія дошкільної освіти і навчання 14.23.07 
Теорія економічних систем і моделей. Теорія економічного регулювання 06.35.21.03 
Теорія економічної інформації і прийняття економічних рішень 06.35.21.05 
Теорія електричних властивостей твердих тіл 29.19.23 
Теорія електричних полів 45.03.07 
Теорія електромагнітного поля 45.03.05 
Теорія електрохімічних та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15 
Теорія естрадного мистецтва 18.55.07 
Теорія жаротривкого легування сплавів 81.33.03.13 
Теорія журналістики 19.41.07 
Теорія завадостійкості 47.05.09 
Теорія зварювальних процесів 81.35.03 
Теорія зв'язку 49.03 
Теорія зміцнення 53.49.09.11 
Теорія і дослідження імпульсних способів оброблення 55.16.20.03 
Теорія і дослідження комплексних процесів 55.16.13.03 
Теорія і дослідження плавлення і заливання металів 55.15.17.03 
Теорія і дослідження процесів кування 55.16.15.03 
Теорія і дослідження процесів листового штампування 55.16.19.03 
Теорія і дослідження процесів нагрівання 55.16.25.03 
Теорія і дослідження процесів накатування 55.16.18.03 
Теорія і дослідження процесів об'ємного штампування 55.16.17.03 
Теорія і дослідження процесів пресування 55.16.24.03 
Теорія і дослідження процесів різання 55.16.23.03 
Теорія і дослідження процесів ротаційної витяжки 55.16.21.03 
Теорія і методи вивчення охорони довкілля. Економічні основи використання природних ресурсів 87.03 
Теорія і методи географії 39.03.15 
Теорія і методи дослідження впливу антропогенних змін довкілля на здоров'я населення 87.25.03 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля 58.01.94.51 
Теорія і методи дослідження забруднення довкілля. Методи контролю забруднення довкілля 87.15.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони атмосферного повітря 87.17.03 
Теорія і методи дослідження забруднення і охорони вод на суші, морів і океанів 87.19.03 
Теорія і методи дослідження у геоморфології 38.47.03 
Теорія і методи охорони ґрунтів від руйнування і забруднення 87.21.03 
Теорія і методологія бібліографії 13.41.07 
Теорія і методологія бібліотечної справи 13.31.07 
Теорія і методологія демографічної науки 05.07 
Теорія і методологія інформатики 20.01.07 
Теорія і методологія літературознавства і літературної критики 17.01.07 
Теорія і методологія мистецтва і проблеми мистецтвознавства 18.07 
Теорія і методологія наукознавства 12.01.07 
Теорія і методологія образотворчого мистецтва 18.31.07 
Теорія і методологія суспільних наук 00.08.07 
Теорія і методологія театру 18.45.07 
Теорія і методологія управління 82.05 
Теорія і моделювання обчислювальних середовищ, систем, комплексів і мереж 50.07.03 
Теорія і практика архівної справи 13.71.07 
Теорія і практика міжнародних відносин, зовнішня політика і дипломатія окремих країн 11.25.91 
Теорія і практика планування економічного розвитку 06.52.35 
Теорія і проблематика обчислювальних мереж 50.05.15 
Теорія і психологія літературної творчості 17.07.65 
Теорія ігор та її застосування в кібернетичних системах 28.29.05 
Теорія інформації 28.21 
Теорія інформації: математичні аспекти 27.47.17 
Теорія інформаційної боротьби 78.19.03.09 
Теорія інших гідрометалургійних процесів 53.03.13.43 
Теорія інших електрохімічних процесів та інших процесів виробництва металів і сплавів 53.03.15.39 
Теорія інших пірометалургійних процесів 53.03.11.35 
Теорія історії 03.09.07 
Теорія ймовірностей і випадкові процеси 27.43.15 
Теорія ймовірностей і математична статистика 27.43 
Теорія картографії 36.33.03 
Теорія керувальних систем в економіці 06.35.21.07 
Теорія керування і регулювання руху 30.15.23 
Теорія керування мережами зв'язку 49.03.11 
Теорія керування організаційними системами 50.03.05 
Теорія керування технічними об'єктами і технологічними процесами 50.03.03 
Теорія кібернетичних систем керування 28.19 
Теорія кінематичного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.05 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія кіномистецтва 18.67.07 
Теорія ковальсько-штампувальних процесів 55.16.03 
Теорія когнітивного аналізу і моделювання 28.29.67.31 
Теорія кодування 28.21.19 
Теорія композиційних матеріалів 55.09.43.03 
Теорія конденсованого стану 29.19.03 
Теорія корисності і прийняття рішень. Теорія оптимальних рішень. Багатокритеріальні задачі 28.29.04 
Теорія корозії 81.33.03 
Теорія ливарних процесів 55.15.03 
Теорія лінійних і нелінійних ланцюгів зв'язку 49.03.13 
Теорія літератури 17.07 
Теорія логістики. Оптимізація витрат у бізнесі 06.35.23.03 
Теорія магнітних властивостей твердих тіл 29.19.37 
Теорія магнітних полів 45.03.09 
Теорія масових видовищ і театралізованих свят 18.46.07 
Теорія масового обслуговування та її додатки 28.29.07 
Теорія масової комунікації 19.21.07 
Теорія математичних машин і програмування 27.47.21 
Теорія металургійних процесів 53.03 
Теорія механізмів і машин 30.15.35 
Теорія міжнародних відносин 11.25.07 
Теорія міжнародних відносин. Зовнішня політика і дипломатія 11.25 
Теорія міжнародного права 10.87.07 
Теорія міри, представлення булевих алгебр, динамічні системи 27.39.25 
Теорія міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.25 
Теорія міцності металів і сплавів 53.49.09.05 
Теорія моделювання 28.17 
Теорія моделювання, спостереження, дослідження, розроблення 37.31.19.03 
Теорія музики і методологія музикознавства 18.41.07 
Теорія наближень 27.25.19 
Теорія надійності 28.27 
Теорія надійності та довговічності приладів 59.03.13 
Теорія невідновних процесів і кінетичних явищ 29.17.43 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
Теорія оброблення порошків і волокон перед пресуванням та спіканням 53.39.03.07 
Теорія обробляння сигналів у системах зв'язку 49.03.05 
Теорія обчислювальних систем високої продуктивності 50.07.05 
Теорія озброєння 78.19.17 
Теорія оперативного мистецтва 78.19.03.05 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
Теорія оцінювання точності похибок приладів 59.03.05.15 
Теорія передавання інформації каналами зв'язку 49.03.03 
Теорія перелічування 27.45.16 
Теорія пізнання (епістемологія, гносеологія) 02.15.31.03 
Теорія пірометалургійних і електротермічних процесів виробництва металів і сплавів 53.03.11 
Теорія планування екстремального експерименту 28.29.55 
Теорія поглинання і випромінювання. Перенесення випромінювання 41.17.27 
Теорія політичних систем. Внутрішня політика 11.15 
Теорія політичної влади 11.15.05 
Теорія права. Право в цілому. Пропедевтика. Методи і допоміжні правові науки 10.07.61 
Теорія прокатування металів 53.43.03 
Теорія процесів виробництва безшовних труб 53.47.03.03 
Теорія процесів виробництва зварних труб 53.47.03.05 
Теорія процесів виробництва особливо чистих металів 53.03.17 
Теорія процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.03 
Теорія процесів оброблення спечених матеріалів 53.39.03.17 
Теорія процесів одержання порошків і волокон металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.03.05 
Теорія процесів порошкової металургії 53.39.03 
Теорія процесів трубного виробництва 53.47.03 
Теорія пружності 30.19.15 
Теорія радикалів 31.21.15.05 
Теорія радіосигналів 47.05.03 
Теорія радіотехнічних ланцюгів 47.05.05 
Теорія репрезентації в когнітології 28.29.67.19 
Теорія розвитку науки 12.09.07 
Теорія розвитку особистості 14.07.03 
Теорія розрахунку похибок приладів 59.03.05.05 
Теорія розрахунку споруд і конструкцій 67.03.03 
Теорія розрахунку та оцінювання точності похибок приладів 59.03.05 
Теорія розрахунку чутливості приладів 59.03.09 
Теорія руху і тяговий розрахунок автомобілів 55.43.03.17 
Теорія руху тіл Сонячної системи 41.03.15 
Теорія сигналів 28.21.15 
Теорія систем автоматичного керування 28.15 
Теорія скінченних автоматів і формальних мов 28.25 
Теорія спікання порошків, волокон і формувань 53.39.03.15 
Теорія структур інформаційних мереж 49.03.07 
Теорія структури ядра 29.15.03 
Теорія та практичні питання застосування стандартних зразків для забезпечення єдності вимірювання 90.29.27.03 
Теорія тактики 78.19.03.07 
Теорія телетрафіка 49.03.09 
Теорія управління збройними силами 78.19.13 
Теорія фазових рівноваг 53.49.03.05 
Теорія фізичної культури і спорту 77.03 
Теорія фольклору 17.71.07.03 
Теорія формування порошків і волокон 53.39.03.13 
Теорія функцій дійсної змінної 27.25 
Теорія функцій комплексних змінних 27.27 
Теорія хвиль і коливання рідини 30.17.19 
Теорія хімічної будови Бутлерова 31.21.15.07 
Теорія хореографічного мистецтва 18.49.07 
Теорія чисел 27.15 
Теорія, дослідження і проектування роботів і маніпуляторів 55.30.03 
Теорія, дослідження і розрахунок внутрішньокотлових процесів 55.36.03.31 
Теорія, дослідження і розрахунок котельно-топкових процесів 55.36.03 
Теорія, дослідження і розрахунок теплообміну 55.36.03.29 
Теорія, дослідження і розрахунок топкових процесів 55.36.03.33 
Теорія, дослідження, загальні питання розрахунку і проектування помп 55.39.37.03 
Теорія, дослідження, питання розрахунку і проектування компресорів 55.39.39.03 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теорія, дослідження, розроблення ГВС 81.19.03 
Теорія, конструювання і випробування будівельних і дорожніх машин 55.53.03 
Теорія, конструювання і випробування комунальних машин 55.55.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Теорія, конструювання і випробування підіймально-транспортних машин 55.51.03 
Теорія, конструювання та випробування побутових машин і приладів 55.67.03 
Теорія, методологія і соціологія культурно-просвітньої роботи і аматорської діяльності у сфері дозвілля 13.21.07 
Теорія, методологія і філософія культури 13.07 
Теорія, методологія, соціологія музейної справи 13.51.07 
Теорія, проектування та експериментальні дослідження локомотивів і вагонів 55.41.03 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Топологічні алгебри і теорія нескінченномірних уявлень 27.39.23 
Фізика елементарних частинок. Теорія полів 29.05 
Філоиофсько-теологічна суспільна теорія 21.41.31 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
Функціональний аналіз і теорія оператора 27.39 
Функціональні рівняння і теорія кінцевих різниць 27.23.19 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
ТЕПЛО 
Викиди відпрацьованого супутнього тепла 87.15.04.19 
Використання низькотемпературного тепла землі, води, повітря 44.31.41 
Внутрішнє тепло Землі 37.31.21.05 
Тепло- і електроізоляційні матеріали. Тепло- і електропровідні матеріали 55.49.09.33 
Тепло- і масообмін 53.07.03.07 
ТЕПЛОВА 
Взаємодія тіл і теплового випромінювання 29.19.09.09 
Машини і устаткування для теплового оброблення продуктів 55.65.43 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Прилади для неруйнівного контролю виробів і матеріалів тепловим методом 59.45.31 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Теплова робота і конструкція електричних металургійних і нагрівальних печей 53.07.07 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
Теплове оброблення деревини 66.29.15 
Теплове оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.19 
Теплове поле Землі 37.31.16.09 
Теплове устаткування 87.01.81.33 
Тепловий потік, електропровідність порід 37.31.21.07 
Тепловий режим рослин 34.31.25 
Тепловий удар 76.35.47.17 
Теплові виміри у фізичному експерименті 29.03.21 
Теплові властивості металів і сплавів 53.49.07.17 
Теплові властивості твердих тіл 29.19.09 
Теплові електростанції 44.31.31 
Теплові методи 52.47.27.11 
Теплові навантаження кріопомп 81.29.19.11 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Теплові умови прокатування 53.43.03.17 
Теплові явища в процесі абразивного оброблення 55.19.05.19 
Теплові явища в процесі різання 55.19.03.23 
Термохімія. Визначення теплових ефектів 31.15.25.07 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
ТЕПЛОВИДІЛЬНИЙ 
Тепловидільні елементи та їхні компоненти 58.33.27 
ТЕПЛОГЕНЕРАЦІЯ 
Теплогенерація за рахунок електричної енергії 53.07.03.13 
ТЕПЛОЕНЕРГЕТИКА 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв в атомній енергетиці 44.33.37 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у вітроенергетиці 44.39.31 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у геліоенергетиці 44.37.33 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у гідроенергетиці 44.35.35 
Автоматизація теплоенергетичних процесів і виробництв у теплоенергетиці 44.31.85 
Комунальна теплоенергетика 44.31.43 
Промислова теплоенергетика і теплотехніка 44.31.35 
Теплоенергетика. Теплотехніка 44.31 
ТЕПЛОЄМНІСТЬ 
Теплоємність розплавів 53.03.03.27 
ТЕПЛОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
ТЕПЛОЗАХИСНИЙ 
Теплозахисні та теплорегулювальні покриття 55.49.09.37 
ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЯ 
Виробництво будівельних теплоізоляційних матеріалів і виробів 67.15.55 
Машини для проведення робіт з гідро- і теплоізоляції 55.53.37.39 
Теплоізоляційні матеріали 53.07.11.29 
Теплоізоляція кріогенних установок 55.39.43.37 
Теплоізоляція холодильних установок 55.39.41.41 
ТЕПЛОМАСОПЕРЕНЕСЕННЯ 
Тепломасоперенесення 30.17.35 
ТЕПЛОНОСІЙ 
Взаємодія рідкометалічних теплоносіїв з конструкційними матеріалами 53.49.17.11 
Теплоносії 58.33.23 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
ТЕПЛООБМІН 
Теорія, дослідження і розрахунок теплообміну 55.36.03.29 
Теплообмінні апарати 55.39.31.33 
ТЕПЛООБМІННИК 
Теплообмінники 81.31.11.15 
ТЕПЛОПЕРЕДАЧА 
Теплопередача в ДВЗ 55.42.03.33 
Теплопровідність. Теплопередача 29.19.09.07 
ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання 62.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання в сільському господарстві 68.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання гірничодобувних підприємств 52.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів 70.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів військового призначення 71.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів на розглянутій території 23.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств 47.01.84; 49.01.84; 50.01.84; 53.01.84; 55.01.84; 58.01.84; 59.01.84; 61.01.84; 64.01.84; 65.01.84; 66.01.84; 69.01.84; 73.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств кольорової металургії 53.37.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств порошкової металургії 53.39.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання спортивних будинків і споруд 77.01.84 
Системи теплопостачання 67.53.21 
Теплопостачання 75.31.23 
Теплопостачання машинобудівних підприємств 55.01.84.31 
Теплопостачання металургійних підприємств 53.01.84.17 
ТЕПЛОПРОВІДНІСТЬ 
Математичні моделі теплопровідності та дифузії 27.35.45 
Теплопровідність. Теплопередача 29.19.09.07 
ТЕПЛОТА 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти. Двигуни внутрішнього згоряння незвичайних схем 55.42.41 
Двигуни, що не відносяться до двигунів внутрішнього згоряння і двигунів із зовнішнім підведенням теплоти 55.42.43 
Загальна теорія теплоти 29.19.09.05 
Однакові вимоги до приладів обліку кількості теплоти 67.01.81.07 
Прилади для вимірювання кількості теплоти 59.37.29 
Теплота випаровування 53.03.03.15 
Теплота дисоціації 53.03.03.25 
Теплота змішування 53.03.03.21 
Теплота плавлення 53.03.03.13 
Теплота розчинення 53.03.03.23 
Теплота сублімації 53.03.03.17 
Теплота творення 53.03.03.19 
ТЕПЛОТЕХНІКА 
Вимірювання в металургійній теплотехніці 53.01.81.07 
Металургійна теплотехніка 53.07 
Механіка рідин і газів стосовно металургійної теплотехніки 53.07.03.05 
Промислова теплоенергетика і теплотехніка 44.31.35 
Теоретичні основи металургійної теплотехніки 53.07.03 
Теоретичні основи теплотехніки 44.31.03 
Теплоенергетика. Теплотехніка 44.31 
ТЕПЛОТЕХНІЧНИЙ 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Експлуатаційні та теплотехнічні характеристики енергетичних палив 44.31.29 
Прилади для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37 
ТЕПЛОФІЗИКА 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37.71 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
Прилади для теплотехнічних і теплофізичних вимірювань 59.37 
Теплофізичні властивості речовин 53.07.03.15 
Теплофізичні та температурні вимірювання 90.27.32 
ТЕПЛОХОД 
Теплоходи. Морські, каботажні судна 73.34.09.13 
ТЕРАПЕВТИЧНИЙ 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати терапевтичного призначення 76.13.19 
ТЕРАПІЯ 
Ветеринарна терапія 68.41.43 
Генна терапія 62.37.99.15 
Інфузійна терапія 76.29.45.21 
Киснева терапія 76.29.45.19 
Мануальна терапія 76.35.49.11 
Медичні заходи. Відновлювальна терапія 76.35.35.05 
Реаніматологія та інтенсивна терапія 76.29.45 
Реанімація та інфузійна терапія новонароджених 76.29.45.23 
Рефлекторна терапія 76.35.49.13 
Терапія 76.29.15 
Ультразвукова терапія 76.29.60.17 
ТЕРАТОГЕНЕЗ 
Тератогенез 34.21.19 
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ 
Територіальна оборона 78.27.37.11 
Територіальна структура економіки. Регіональна і міська економіка 06.61 
Територіальне розміщення роздрібних торговельних об'єктів 71.31.17 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
Територіально-промислові комплекси. Промислові вузли і центри 06.61.43 
ТЕРИТОРІЯ 
Автоматизація і механізація об'єктів на розглянутій території 23.01.85 
Географія країн на території колишнього СРСР 39.23.15 
Геологія нафтогазоносних територій 38.53.23 
Динаміка водного режиму на територіях, що пілягають меліорації 70.03.21 
Економічний і соціальний розвиток території 23.04.20 
Економічні і соціальні карти території 23.04.22 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання об'єктів на розглянутій території 23.01.84 
Зв'язок на розглянутій території 23.04.41 
Зведені статистичні таблиці щодо економічного і соціального розвитку території 23.04.21 
Інші загальні питання щодо розглянутої території 23.01.99 
Історія території 23.04.16 
Комплексні (в тому числі статистичні) зведення про територію 23.04 
Матеріали загального характеру щодо розглянутої території 23.01.05 
Матеріально-технічне постачання розглянутої території 23.01.88 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Освоєння осушуваних територій 70.23.43 
Охорона довкілля і природних ресурсів на території колишнього СРСР 87.51.15 
Персоналії стосовно розглянутої території 23.01.09 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Планування і забудова районів і великих територій 67.25.17 
Правові питання стосовно розглянутої території 23.01.80 
Природні території (акваторії) та об'єкти, штучно створені об'єкти, що охороняються 87.31.91 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Проблеми освоєння неземних територій та перспективи розвиту космонавтики 89.35 
Проектування, будівництво і реконструкція об'єктів стосовно розглянутої території 23.01.82 
Промисловість на розглянутій території 23.04.23 
Сільське господарство на розглянутій території 23.04.31 
Стандартизація стосовно розглянутої території 23.01.37 
Статистика стосовно розглянутої території 23.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку території 23.01.11 
Територія в міжнародному праві 10.87.29 
Територія і населення 23.04.14 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література щодо розглянутої території 23.01.33 
Транспорт на розглянутій території 23.04.35 
Філософські питання і методологія, що відносяться до розглянутої території 23.01.07 
ТЕРМАЛЬНИЙ 
Мінеральні, термальні води і розсоли 38.61.19 
ТЕРМІКА 
Терміка, оптика, акустика океану 37.25.25 
ТЕРМІН 
Процесуальні терміни і судові витрати 10.31.45; 10.79.45 
Стандартизація систем документів, позначень, термінів 84.15.33 
ТЕРМІНАЛ 
Термінали. Дисплеї 50.10.29 
ТЕРМІНОЗНАВСТВО 
Лексикологія. Термінознавство 16.21.47 
ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ 
Термінологічні словники 76.01.33.07 
ТЕРМІНОЛОГІЯ 
Стандартизація і термінологія в бібліотечній справі 13.31.11.11 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Термінологія 19.01.33 
Термінологія в галузі культури. Бібліографічні, довідкові і періодичні видання з питань культури 13.01.33 
Термінологія у сфері геодезії і картографії. Довідкова література. Навчальна література 36.01.33 
Термінологія демографії. Довідкова література з питань демографії 05.01.33 
Термінологія економічних наук 06.01.33 
Термінологія інформатики. Довідкова література. Навчальна література 20.01.33 
Термінологія літературознавства 17.01.33 
Термінологія в метрології. Довідкова література. Навчальна література 90.01.33 
Термінологія мистецтвознавства та естетики. Бібліографічні, довідкові та періодичні видання з мистецтва 18.01.33 
Термінологія мовознавства 16.01.33 
Термінологія наукознавства. Довідкова література. Навчальна література 12.01.33 
Термінологія патентної справи, винахідництва і раціоналізаторства. Термінологія у сфері інтелектуальної власності. Довідкова література. Навчальна література 85.01.33 
Термінологія суспільних наук 00.33 
Термінологія щодо охорони довкілля і екології людини. Довідкова література. Навчальна література 87.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література в галузі освіти і педагогіки 14.01.33 
Термінологія, довідкова література, навчальна література з металознавства 53.49.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література з питань охорони праці 86.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література прокатного виробництва 53.43.01.33 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Термінологія, класифікація і номенклатура 31.01.35 
Термінологія. Довідкова література 11.01.33; 30.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література 15.01.33; 27.01.33; 28.01.33; 29.01.33; 34.01.33; 37.01.33; 38.01.33; 39.01.33; 41.01.33; 43.01.33; 44.01.33; 45.01.33; 47.01.33; 49.01.33; 50.01.33; 52.01.33; 53.01.33; 55.01.33; 58.01.33; 59.01.33; 61.01.33; 62.01.33; 64.01.33; 65.01.33; 66.01.33; 67.01.33; 68.01.33; 69.01.33; 70.01.33; 72.01.33; 73.01.33; 76.01.33; 77.01.33; 78.01.33; 89.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література в галузі порошкової металургії 53.39.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література Наукова література 71.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з кольорової металургії 53.37.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література щодо розглянутої території 23.01.33 
Термінологія. Довідники, підручники і словники з машинознавства та деталей машин 55.03.01.33 
Термінологія. Довідники, словники 55.53.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в технології машинобудування 55.13.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.33 
Термінологія. Довідники, словники з ливарного виробництва 55.15.01.33 
Термінологія. Довідники, словники і навчальна література 55.41.01.33 
Термінологія. Довідники, словники із суднобудування 55.45.01.33 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література 55.47.01.97 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
ТЕРМІЧНИЙ 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Електричні нагрівальні та термічні печі 53.07.07.17 
Загальні питання термічного оброблення 55.21.15.01 
Загальні питання термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.01 
Інструмент для термічного, термомеханічного і електрофізичного способів буріння 55.33.37.45 
Інші види термічного та зміцнювального оброблення 55.21.99 
Контрольовані середовища для термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.11 
Нагрівальні та термічні печі 53.07.05.17 
Нанесення покриттів термічним напилюванням 81.35.33 
Опосередковане зварювання нагрітим інструментом. Контактне термічне зварювання, імпульсне термічне зварювання 81.35.35.07 
ТерміЧНА і хіміко-термічнА оброблення металів і сплавів 53.49.21 
Термічна дисоціація 31.15.16.05 
Термічне буріння 52.13.21.11 
Термічне і зміцнювальне оброблення 55.21 
Термічне оброблення 55.21.15 
Термічне оброблення виливків 55.15.09.25 
Термічне різання 81.35.15.13 
Термічний і льодовий режим вод суші 37.27.23 
Термічний крекінг та риформінг 61.51.16.05 
Термічні системи запису і відтворювання сигналів 47.53.33 
Технологічне підготування термічного та зміцнювального оброблення 55.13.15.19 
ТЕРМОДИНАМІКА 
Енергетика та термодинаміка Землі 37.31.21 
Математичні моделі статистичної фізики і термодинаміки 27.35.49 
Предмет хімічної термодинаміки 31.15.25.05 
Статистична термодинаміка 29.17.41 
Термодинаміка 55.49.03.33 
Термодинаміка атмосфери 37.21.29 
Термодинаміка гальванічного елемента 31.15.33.07 
Термодинаміка розчинів 31.15.31.05 
Термодинаміка фазових рівноваг 53.49.03.09 
Фізика газів і рідин. Термодинаміка і статистична фізика 29.17 
Хімічна термодинаміка. Термохімія. Рівноваги. 31.15.25 
ТЕРМОДИНАМІЧНИЙ 
Гідро-, термодинамічні та геофізичні дослідження 52.47.18.11 
Інші термодинамічні характеристики 53.03.03.43 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
Термодинамічні характеристики речовин металургійних процесів 53.03.03 
ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
Схеми і устаткування термоелектричних холодильних установок 55.39.41.35 
ТЕРМОЕЛЕКТРОРУШІЙНИЙ 
Термоелектрорушійна сила в металургійних системах 53.03.07.13 
ТЕРМОКІНЕТИЧНИЙ 
Термокінетичні процеси 61.13.17 
ТЕРМОМЕХАНІЧНИЙ 
Інструмент для термічного, термомеханічного і електрофізичного способів буріння 55.33.37.45 
Термомеханічне оброблення 55.21.17 
ТЕРМОРЕГУЛЯЦІЯ 
Фізіологічна терморегуляція 34.39.43 
ТЕРМОУСТАТКУВАННЯ 
Захист радіоелектронної апаратури від зовнішніх і внутрішніх впливів. Охолодження і термоустаткування радіоелектронної апаратури 47.13.21 
ТЕРМОХІМІЧНИЙ 
Деревина, модифікована термохімічним способом 66.03.11.15 
Деревина, модифікована термохімічним способом (деревина пресована) 66.03.11.11 
ТЕРМОХІМІЯ 
Термохімія. Визначення теплових ефектів 31.15.25.07 
Хімічна термодинаміка. Термохімія. Рівноваги. 31.15.25 
ТЕРМОЯДЕРНИЙ 
Дослідження, експериментальне устаткування для термоядерних реакторів 58.34.33 
Електростанції з термоядерними реакторами 58.34.31.07 
Електротехнічне устаткування термоядерних установок 45.53.29 
Запобігання термоядерній війні 26.11.17 
Конструкційні матеріали для атомної та термоядерної енергетики 53.49.17.13 
Конструкційні матеріали термоядерних реакторів 58.34.09 
Метали і сплави в атомній та термоядерній енергетиці 53.49.17 
Нейтронна фізика термоядерних реакторів 58.34.03 
Неметалічні матеріали для атомної і термоядерної енергетики 53.49.17.17 
Паливний цикл термоядерних реакторів 58.34.15 
Системи перетворення енергії в термоядерних реакторах 58.34.17 
Схеми і конструкції термоядерних реакторів 58.34.31 
Термоядерна енергетика 58.34.31.05 
Термоядерні реактори 58.34 
Технологічні процеси і устатковування термоядерних реакторів 58.34.13 
Типи термоядерних реакторів 58.34.29 
ТЕРОРИЗМ 
Боротьба з міжнародним тероризмом 26.11.03 
Боротьба з тероризмом 78.17.75.11 
Міжнародний тероризм 11.25.41 
ТЕРПЕН 
Терпени 31.21.23.07 
Терпени і споріднені сполуки 31.23.17 
ТЕРТЯ 
Знос і тертя 53.49.09.21 
Методи і устаткування для випробування на тертя і зношуваність 55.03.11.05 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Робота. Вага. Маса. Тертя. Пасивний опір 30.15.43 
Тертя і змащування в процесі прокатування 53.43.03.11 
Тертя і зношуваність ДВЗ 55.42.03.47 
Тертя і зношуваність деталей машин 55.03.11.17 
Тертя і зношуваність машинобудівних матеріалів 55.03.11.15 
Тертя, зношуваність, змащення 55.03.11 
ТЕТРАБОРАТ 
Дінатрієвий тетраборат (борат натрію, бура) 61.31.43.11 
ТЕХНІКА 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
АВТОМАТИКА І ТЕЛЕМЕХАНІКА. ОБЧИСЛЮВАЛЬНА ТЕХНІКА 50 
Бронетанкова техніка 78.25.10 
Вакуумна техніка 81.29 
Вакуумна техніка у фізичному експерименті 29.03.29 
Вакуумні системи в техніці прямого перетворення енергії 81.29.33 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Використання ракетно-космічної техніки для розв'язування науково-технічних і прикладних задач 55.49.31 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Вимоги до металевих матеріалів кріогенної техніки 81.31.09.05 
Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81.09 
Випробування сільськогосподарської техніки 68.85.81 
Військова авіаційна техніка та озброєння 78.25.13 
Військова автомобільна техніка 78.25.09 
Військово-інженерна техніка 78.25.11 
Військово-морська техніка і озброєння 78.25.25 
Вплив умов космічного польоту на космічну техніку 89.25.47 
Вузли, агрегати та обладнання військової автомобільної техніки 78.25.09.17 
Діагностика засобів обчислювальної техніки 50.07.07 
Дослідження і розроблення в галузі ефективності, надійності і бойового використання озброєння і військової техніки 78.21.53 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Експлуатація космічної техніки 89.25.39 
Експлуатація поштової техніки 49.47.33 
Експлуатація ракетно-космічної техніки 55.49.31.31 
Електроакустика, ультразвукова та інфразвукова техніка 47.55 
Елементи, вузли і пристрої автоматики, телемеханіки та обчислювальної техніки 50.09 
Забруднення довкілля в результаті експлуатації космічної техніки. Охорона довкілля 89.01.94 
Загальні питання автоматики та обчислювальної техніки 50.01 
Загальні питання техніки безпеки 86.23.03 
Загальні питання техніки безпеки в машинобудуванні 55.01.93.01 
Загальні питання техніки безпеки в металургії 53.01.93.01 
Загальні питання ядерної техніки 58.01 
Загальні теми в галузі техніки систем великого масштабу 28.29.63.01 
Залізнична техніка. Локомотиви. Рухомий склад. Обладнання та служби рухомого складу 73.29.61.13 
Засоби забезпечення дієздатностівійськово-морської техніки 78.25.25.33 
Засоби обчислювальної техніки 81.89.15.13 
Застосування авіації та авіаційної техніки в різних галузях 73.37.63 
Застосування обчислювальної техніки та інших засобів автоматизації проектування 50.51.19 
Застосування роботів і маніпуляторів у космічній техніці 55.30.51.33 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовуване обладнання 55.01.93.93 
Заходи щодо техніки безпеки і застосовувані пристрої 53.01.93.07 
Зберігання та експлуатація озброєння і військової техніки 78.25.03 
Інформаційна діяльність у ракетно-космічній техніці 55.49.01.29 
Інфрачервона техніка 47.57 
Інша військово-інженерна техніка 78.25.11.19 
Інша медична техніка і обладнання 76.13.99 
Інші питання охорони праці і техніки безпеки в металургії 53.01.93.11 
Історія автоматики та обчислювальної техніки. Персоналія 50.01.09 
Історія розвитку ракетно-космічної техніки. Персоналія 55.49.01.09 
Історія ядерної техніки. Персоналія 58.01.09 
Кадри в ракетно-космічній техніці 55.49.01.79 
Конструювання і експлуатація біомедичної техніки 34.57.25 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Контрольно-вимірювальні пристрої для перевіряння засобів автоматизації та обчислювальної техніки 50.09.45 
Космічна техніка 78.25.15 
Космічна техніка і ракетобудування 55.49 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Криміналістична техніка (техніка розслідування злочину) 10.85.41 
Кріогенна техніка 81.31 
Лісопожежна техніка 68.47.85.11 
Маркетинг у воєнній сфері та маркетингові дослідження ринків озброєння та військової техніки 78.75.07 
Матеріали вакуумної техніки 81.29.09 
Матеріали для лазерної техніки та голографії 47.09.47 
Матеріали, що характеризують ракетно-космічну техніку в цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.49.01.05 
Медична техніка 76.13 
Методи, техніка і устаткування ергономічних досліджень 81.95.57 
Методика і техніка дослідної роботи 12.51 
Методика і техніка експериментальних досліджень газів і рідин 29.17.35 
Методика і техніка індивідуальної дослідної роботи 12.51.51 
Методика і техніка мерзлотних досліджень 38.65.03 
Методика і техніка політичних досліджень 11.07.13 
Методика і техніка ядерно-фізичного експерименту 29.15.39 
Методологія соціології. Методика і техніка соціологічних досліджень 04.15 
Мікрофотокопіювання (мікрофільмування). Техніка та обладнання 60.31.23 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Натуральні олії як мастильні матеріали у невідповідальних вузлах тертя (ланцюги сільськогосподарської техніки) 61.51.31.17 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Оброблення спостережень. Застосування обчислювальної техніки в астрономії 41.51.41 
Обчислювальна техніка і засоби обробки даних у військовій техніці 78.25.37 
Обчислювальна техніка у водному господарстві 70.85.31 
Обчислювальна техніка в задачах керування 89.23.41 
Озброєння і техніка для військ протиповітряної і протиракетної оборони (ППО) 78.25.17 
Озброєння і техніка для ракетних військ 78.25.16 
Озброєння та військова техніка 78.25 
Організація і техніка креслярських робіт у машинобудуванні 55.03.14.29 
Організація і техніка систем управління 82.15.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у ракетно-космічній техніці 55.49.01.21 
Перевіряння, калібрування, метрологічна атестація і приймальні випробування засобів вимірювальної техніки, у тому числі еталонів, стандартних зразків і вимірювальних каналів 90.03.19 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Пожежна техніка 81.92.15 
Правові питання в ракетно-космічній техніці 55.49.01.80 
Проектування і конструювання виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.14.13 
Релігія, наука і техніка 21.41.61 
Ремонт побутової техніки 75.33.41 
Рибопошукова і підводна техніка 69.31.23 
Силова перетворювальна техніка 45.37 
Соціологія техніки 04.51.29 
Спеціальне озброєння та техніка будівельних військ 78.25.51.19 
Спеціальне озброєння та техніка Державної прикордонної служби (прикордонних військ) 78.25.51.07 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Спеціальне озброєння та техніка Національної гвардіїі 78.25.51.05 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Стандартизація в ракетно-космічній техніці 55.49.01.37 
Стандартизація й уніфікація озброєння та військової техніки 78.01.37 
Статистика інформатики та обчислювальної техніки 83.31.39 
Струминна техніка 55.03.47.35 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Театральна техніка 13.20.43 
Телевізійна техніка 47.51 
Теоретичні основи електронної техніки 47.03 
Теоретичні основи НВЧ електронної техніки 47.03.10 
Теоретичні основи обчислювальної техніки 50.07 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Термінологія. Довідники, словники, навчальна література з космічної техніки 55.49.01.33 
Техніка безпеки 59.01.93.45 
Техніка безпеки і засоби захисту в аварійно-рятувальних роботах 81.93.39 
Техніка безпеки та індивідуальні засоби захисту в пожежній охороні 81.92.39 
Техніка виявлення натікання та протікання 81.29.23 
Техніка для проведення аварійно-рятувальних робіт. Техніка для гасіння пожеж 81.93.15 
Техніка досліджень 83.03.01 
Техніка і знаряддя лову 55.63.47.31 
Техніка і технологія буріння 52.13.21.05 
Техніка і технологія вибухової справи 52.13.21.13 
Техніка і технологія геологорозвідувальних робіт 38.59 
Техніка і технологія морського буріння 52.47.16.05 
Техніка і технологія розроблення 52.47.21.05 
Техніка і технологія розроблення вугілля 52.35.29.05 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
Техніка і технологія розроблення морських родовищ 52.13.19.05 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Техніка і технологія розроблення руд 52.13.03.13 
Техніка кіно і телебачення 18.67.10.13 
Техніка кодування і передавання зображення 49.40.37 
Техніка наукового застосування фотографії 60.33.51.05 
Техніка осушення 70.23.39 
Техніка поливу 70.21.35 
Техніка та засоби обслуговування, випробування та ремонту ОВТ 78.25.49 
Техніка та методи геофізичної розвідки 37.35.05 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
Техніки художнього оброблення шкіри 80.31.39.05 
Технології виробництва озброєння і військової техніки 78.21.61.07 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія та устаткування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Ультразвукова та інфразвукова техніка. Гідроакустична апаратура 47.55.31 
Умови праці, охорона праці, техніка безпеки 43.01.93; 50.01.93; 58.01.93 
Умови праці, охорони праці, техніка безпеки 55.30.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки 66.37.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Утилізація озброєння та військової техніки 78.25.45 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
Ферменти і ферментативні процеси в науці, техніці і промисловості 62.39.51 
Фізичні основи вакуумної техніки 81.29.03 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
Хіміко-технологічні питання ядерної техніки 61.31.61 
Ціни на військову техніку та озброєння 78.75.47.05 
Ядерна техніка 58 
ТЕХНІКО-ЕКОНОМІЧНИЙ 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Конструкції та техніко-економічні показники газових, газорідинних і водневих ДВЗ 55.42.35.29 
Техніко-економічна ефективність складського господарства 81.89.75.05 
Техніко-економічне нормування 06.75.27 
Техніко-економічне обґрунтування водогосподарського будівництва 70.17.03 
Техніко-економічне обґрунтування заходів із стандартизації 84.15.75 
Техніко-економічне обґрунтування проектів 55.47.07.31 
Техніко-економічне обґрунтування проектованих суден, проекти 55.45.03.19 
Техніко-економічне оцінювання винаходів 85.35.05 
Техніко-економічний аналіз щодо патентних матеріалів 85.35 
Техніко-економічні характеристики верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.15 
ТЕХНІКО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНИЙ 
Техніко-експлуатаційні вимоги, які ставляться до складського обладнання 81.89.05.05 
ТЕХНІЧНИЙ 
Використання технічних засобів для масової комунікації 19.71 
Вимоги технічної естетики до проектування промислових виробів 81.95.31.13 
Виробництво клеїв, желатину, сухих кормів тваринного походження, технічних жирів. 65.59.43 
Виробництво кормової і технічної продукції з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.51.45 
Виробництво технічних тканин 64.29.35 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Вплив космічної погоди на технічні об'єкти та технологічні процеси 89.53.45.07 
Експериментальна і технічна мінералогія і петрографія 38.39 
Експлуатація технічних засобів в умовах ОЦ 50.37.17 
Енергоресурси. Енергетичний баланс. Енергетичний потенціал: Теоретичний, технічний, екологічний, економічнийй; оптимістична і песимістична оцінка потенціалу 44.09 
Загальні і комплексні проблеми технічних і прикладних наук 81 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.23.07 
Загальні питання технічних, прикладних наук і галузей економіки 81.01 
Загальні питання технічної естетики в машинобудуванні 55.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики в металургії 53.01.95.01 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Загальні та специфічні технічні умови для проектування приладів 59.14.15.07 
Загальні та часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.17.07 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Заготівля технічних культур 68.43.31 
Засоби технічного забезпечення зенітних комплексів 78.25.17.17 
Засоби технічного обслуговування та ремонту зенітних комплексів 78.25.17.15 
Інші питання технічної експлуатації рибних морських портів 69.35.99 
Інші питання технічної експлуатації флоту рибної промисловості 69.33.99 
Інші технічні засоби для масової комунікації. 19.71.19 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Керування і технічна діагностика верстатів 55.29.33.13 
Комплектування збройних сил та їхнє технічне оснащення. Підготування резервів 78.19.05.11 
Конструкція і технічні характеристики роботів і маніпуляторів 55.30.05 
Лінійки вимірювальні високоточні, прецизійні, масштабні для технічного креслення 59.73.33.25 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Наукові і технічні бібліотеки та бібліотечні мережі 20.15.31 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з металознавства 53.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові і технічні товариства, питання їхнього створення і функціонування 53.01.13.05 
Наукові основи метрології і технічні засоби метрологічного забезпечення 90.03 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Окремі види технічних засобів і навчальне устаткування 14.85.51 
Оперативне мислення і поведінка персоналу. Технічна психологія 28.29.63.25 
Організація і проведення наукових і технічних виставок з питань металургії 53.01.13.19 
Організація і проведення наукових і технічних з'їздів з питань металургії 53.01.13.07 
Організація і проведення наукових і технічних конгресів з питань металургії 53.01.13.11 
Організація і проведення наукових і технічних конференцій з питань металургії 53.01.13.13 
Організація і проведення наукових і технічних семінарів з питань металургії 53.01.13.17 
Організація і проведення наукових і технічних симпозіумів з питань металургії 53.01.13.15 
Охорона довкілля в гірничому машинобудуванні. Технічна естетика і ергономіка гірничого машинобудування 55.33.01.94 
Природничо-наукове і технічне забезпечення архівної справи 13.71.96 
Проблеми технічних видів спорту 77.03.39 
Пропрацьовування складних технічних систем як метод підвищення міцності 59.03.13.41 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
Радіостудії, технічні радіоцентри, їхні служби та устаткування 19.65.31.05 
Ремонт і технічне обслуговування лісозаготівельного устаткування 66.19.95.25 
Ремонт технічних установок 87.03.15.31 
Робоче проектування і технічне розроблення виробів 81.95.31.11 
Робочі місця і технічні засоби діяльності 81.95.59.05 
Розроблення родовищ будівельних і дорожніх матеріалів, вогнетривів, керамічної, скляної та мінеральної технічної сировини 52.39 
Розроблення родовищ технічного каменю і абразивів 52.39.51 
Танкоремонтні машини і машини технічного обслуговування 78.25.10.23 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
Теоретичні проблеми технічної естетики 81.95.03 
Теорія керування технічними об'єктами і технологічними процесами 50.03.03 
Технічна біохімія 31.27.23 
Технічна діагностика машин і устаткування 81.83.20 
Технічна експлуатація будівельних машин 67.17.05 
Технічна експлуатація і ремонт житлового фонду 75.29.31 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Технічна експлуатація рибних морських портів 69.35 
Технічна експлуатація систем і обладнання рибальських суден 69.33.17 
Технічна експлуатація систем передачі 49.27.35 
Технічна експлуатація судна 73.34.35 
Технічна експлуатація флоту рибної промисловості 69.33 
Технічна естетика 59.01.95.15 
Технічна естетика та ергономіка автомобілебудування 55.43.01.95 
Технічна естетика та ергономіка в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка 44.01.95; 45.01.95; 47.01.95; 49.01.95; 50.01.95; 52.01.95; 53.01.95; 55.01.95; 58.01.95; 59.01.95; 61.01.95; 62.01.95; 64.01.95; 65.01.95; 66.01.95; 67.01.95; 68.01.95; 69.01.95; 71.01.95; 73.01.95; 78.01.95; 81.95 
Технічна естетика. Ергономіка в кольоровій металургії 53.37.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в порошковій металургії 53.39.01.95 
Технічна естетика. Ергономіка в чорній металургії 53.31.01.95 
Технічна культура 13.11.21.11 
Технічна мікробіологія 34.27.39 
Технічна організація. Патрульні машини 81.93.05.05 
Технічне нормування в машинобудуванні 55.01.75.23 
Технічне нормування в металургії 53.01.75.11 
Технічне нормування в приладобудуванні 59.01.75.85 
Технічне обслуговування, ремонт машинно-тракторного парку і сільськогосподарського інвентаря 68.85.83 
Технічне оснащення бібліотек 13.20.31 
Технічне оснащення культурно-просвітніх установ 13.20.65 
Технічне оснащення установ культури 13.20 
Технічне регулювання в галузі охорони праці 86.19.19 
Технічне скло 81.37.09.11 
Технічний аналіз у металургії 53.81 
Технічні бар'єри 72.15.65 
Технічні білки 61.57.33 
Технічні гази 61.31.49 
Технічні додатки ймовірнісно--статистичних методів 28.29.51 
Технічні засоби в проектуванні 67.23.15 
Технічні засоби в проектуванні та конструюванні 81.14.15 
Технічні засоби для підготування екіпажів космічних кораблів 55.49.43 
Технічні засоби забезпечення інформаційних процесів 20.53 
Технічні засоби забезпечення космічних польотів 89.25.35 
Технічні засоби забезпечення охорони праці 86.23 
Технічні засоби і методики добору екіпажів пілотованих космічних апаратів 55.49.43.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Технічні засоби і устаткування в дошкільних закладах 14.85.23 
Технічні засоби і устаткування в позашкільних закладах 14.85.27 
Технічні засоби, які використовують на базах і складах 81.89.15 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування 14.85 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Технічні засоби оброблення статистичної інформації 83.77.29 
Технічні засоби охорони військових об'єктів 78.25.40 
Технічні засоби пожежної сигналізації 81.92.86.05 
Технічні засоби у разі взаємодії різних видів транспорту 73.47.47 
Технічні засоби пунктів керування та наведення 78.25.13.47 
Технічні засоби служб тилу 78.25.39 
Технічні засоби телецентрів і телестудій 47.51.35 
Технічні засоби, застосовувані в процесі навчання кадрів 55.01.79.35 
Технічні засоби, які застосовуються в процесі навчання кадрів 59.01.79.27 
Технічні регламенти 64.01.37.13 
Технічні характеристики і конструкції ДВЗ 55.42.31.31 
Технічні характеристики і конструкції дизелів 55.42.29.29 
Технічні характеристики та опис суден 55.45.35.29 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для технічного обслуговування роботів і маніпуляторів 55.30.33.19 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Автоматизація технологічних процесів у суднобудуванні 55.45.13.15 
Автоматизовані системи керування безперервними технологічними процесами 50.47.29 
Автоматизовані системи керування дискретними технологічними процесами 50.47.31 
Автоматизовані системи керування технологічними процесами 50.47 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та у розріджених середовищах 81.29.31 
Виробництво технологічної тріски 66.35.29.05 
Вплив космічної погоди на технічні об'єкти та технологічні процеси 89.53.45.07 
Допоміжні технологічні процеси 53.47.39.17 
Економіка, планування і прогнозування технологічних аспектів охорони довкілля 58.01.94.75 
Єдині технологічні процеси взаємодії різних видів транспорту 73.47.13 
Залежність вирішення кольору предмета від ролі, місця і значення предмета в загальному технологічному процесі 81.95.05.13 
Інновації технологічного навчання в культурно-просвітній роботі 13.21.11.13 
Інші технологічні процеси 55.13.99 
Інші технологічні процеси і устаткування у виробництві радіоелектронної апаратури 47.13.19 
Комплексні технологічні процеси виготовлення машин, приладів, оснащення, інструментів 55.13.17.13 
Контролювання якості технологічних процесів 81.81.21 
Механізація і автоматизація технологічних процесів ремонту машин 81.83.19.23 
Моделювання технологічних процесів і систем керування в прокатному виробництві 53.43.03.25 
Наукові та технологічні парки (технопарки) 12.41.65.13 
Окремі технологічні процеси 81.13.13 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Основні технологічні процеси 53.47.39.15 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Правові і соціальні питання з технологічних аспектів довкілля 58.01.94.80 
Проектування технологічних процесів 59.13.01.31 
Ремонт технологічного та електросилового обладнання і підіймально-транспортних засобів 81.83.19.15 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Теорія керування технічними об'єктами і технологічними процесами 50.03.03 
Технологічна біоенергетика 62.35 
Технологічна тріска 66.19.91.17 
Технологічне оснащення 55.31.37 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Технологічне підготовування оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.13.15.23 
Технологічне підготування виробництва 55.13.15 
Технологічне підготування виробництва виробів із порошкових матеріалів 55.13.15.17 
Технологічне підготування електрофізико-хімічного оброблення 55.13.15.15 
Технологічне підготування механічного оброблення 55.13.15.13 
Технологічне підготування складального виробництва 55.13.15.21 
Технологічне підготування термічного та зміцнювального оброблення 55.13.15.19 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплавів 66.19.95 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплаву 55.53.41 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологічне устаткування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
Технологічний інструмент 53.47.39.21 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
Технологічні комплекси і служби на поверхні 52.13.39 
Технологічні операції механічного оброблення 55.19.13.13 
Технологічні операції пошиття 64.33.17.15 
Технологічні основи технології ремонту машин і обладнання 81.83.19.05 
Технологічні процеси 53.45.31.15 
Технологічні процеси в автомобілебудуванні 55.43.13.15 
Технологічні процеси виготовлення окремих виливків 55.15.21.33 
Технологічні процеси і устаткування термоядерних реакторів 58.34.13 
Технологічні процеси, які використовують на базах і складах 81.89.13 
Технологічні процеси на складах підприємств оптової торгівлі 71.29.13 
Технологічні процеси порошкової металургії заліза, його сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.29.15 
Технологічні процеси порошкової металургії, кольорових металів, їхніх сплавів, сполук і композиційних матеріалів 53.39.31.15 
Технологічні процеси радіоелектронних систем 59.13.01.35 
Технологічні процеси складання 55.18.19.19 
Технологічні способи ремонту (відновлення) деталей 81.83.19.07 
Технологічні схеми збагачувальних фабрик 52.45.32 
Технологія і технологічне устаткування комбікормового виробництва 65.31.13 
Технологія суднобудування і технологічне устаткування 55.45.13 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
ТЕХНОГЕННИЙ 
Культура техногенної цивілізації 13.09.15.19 
Сейсмічні збурення (земні та техногенні) 37.31.19.15 
Техногенна аварія 87.33.33.23 
ТЕХНОЛОГІЧНІСТЬ 
Аналіз складальної технологічності оптико-електронних приладів 59.14.25.15 
Експлуатаційна технологічність авіаційних двигунів 55.42.47.59 
Експлуатаційна технологічність ракетних двигунів і РУ 55.42.49.47 
ТЕХНОЛОГІЯ 
Альтернативна технологія 87.53.25.05 
Безшумна технологія 87.53.25.07 
Вакуумні системи і технологія для проведення промислових технологічних процесів у вакуумі та у розріджених середовищах 81.29.31 
Геоінформаційні технології 78.21.61.11 
Геофізичні технології та апаратурні розробки 37.01.47 
Дослідження збагачуваності. Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03 
Дослідження ринку нової продукції (послуг). Добір технології 06.54.31.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Електронно-іонно-плазмові технології електронного виробництва 47.13.33 
Загальна технологія взуттєвого виробництва 64.41.13 
Загальна технологія виробництва 81.13 
Загальна технологія виробництва і устаткування в приладобудуванні 59.13 
Загальна технологія виробництва музичних інструментів 80.29.13 
Загальна технологія текстильного виробництва 64.29.13 
Загальна технологія трикотажного виробництва 64.31.13 
Загальна технологія хутряного виробництва 64.37.13 
Загальна технологія швацького виробництва 64.33.13 
Загальна технологія шкіряної промисловості 64.35.13 
Загальні питання хімічної технології і хімічної промисловості 61.01 
Застосування сучасних інформаційних технологій для доступу до патентно-інформаційних ресурсів 85.29.01.15 
Інтегрована природоохоронна технологія 87.53.25.11 
Інтерактивна інформаційна технологія навчання 14.01.87.25 
Інформаційна діяльність у технології машинобудування 55.13.01.29 
Інформаційні технології в космічних дослідженнях 89.57.47 
Інформаційні технології в логістиці 06.35.23.21 
Інформаційні технології в наукових комунікаціях 12.21.65.03 
Інформаційні технології для розв'язування прикладних космічних задач 89.57.47.07 
Інформаційні технології навчання 14.01.87 
Історія технології машинобудування. Персоналія 55.13.01.09 
Кадри в технології машинобудування 55.13.01.79 
Керівні матеріали технології машинобудування 55.13.01.01 
Комп'ютерна семіотика. Комп'ютерна піктографія. Семіотика інформаційних технологій. Модель подання знань у семіотичній системі 28.29.69.11 
Комп'ютерні технології когнітивного моделювання. Автоматизований системно-когнітивний аналіз 28.29.67.35 
Комплексне використання сировини. Безвідходна технологія 52.45.03.05 
Космічна техніка і технологія. Проектування, конструювання і виробництво космічної техніки 89.25 
Космічна технологія 55.49.13.31 
Космічна технологія і матеріалознавство 89.25.43 
Креативні технології 71.33.31 
Лазерні технології в електронному виробництві 47.13.35 
Ліцензування і передання технологій 85.33.02 
Маловідходна і безвідходна технологія в інших галузях господарства 87.53.24 
Маловідходна і безвідходна технологія в лісовому господарстві 87.53.20 
Маловідходна і безвідходна технологія в промисловості 87.53.15 
Маловідходна і безвідходна технологія в сільському господарстві 87.53.18 
Маловідходна і безвідходна технологія на транспорті 87.53.17 
Маловідходна і безвідходна технологія у водному господарстві 87.53.22 
Маловідходні та безвідходні технології 81.91.13.05 
Методи стандартизації технологій та продукції 84.15.37 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Методологія і технологія проектних робіт 67.23.13 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій з технології машинобудування 55.13.01.17 
Науково-технічний прогрес. Нові технології. Нововведення. Дослідження і розробки 06.54.31 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Нові інформаційні технології 85.29.05.11 
Нові прогресивні технології 81.91.13.07 
Обладнанння і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Оборонні технології 78.21.61 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Організація і технологія вантажно-розвантажувальних робіт у рибних портах 69.35.17 
Організація і технологія перевезень на промисловому транспорті 73.41.61 
Організація і технологія повітряних перевезень 73.37.61 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт з технології машинобудування 55.13.01.21 
Охорона довкілля в технології машинобудування 55.13.01.94 
Політичні технології 82.05.21.07 
Прецизійні та механотронні технології електронного виробництва 47.13.31 
Прийнятна технологія 87.53.25.17 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Процеси і апарати хімічної технології. Електрохімічні процеси 61.13 
Регіональні аспекти знешкодження і використання відходів, маловідходної технології 87.53.91 
Ресурсозаощадні технології в металургії 53.01.91.13 
Системна технологія 28.29.61.05 
Спеціальна технологія будови роботів 55.30.13 
Спеціальна технологія в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.13 
Спеціальна технологія в підіймально-транспортному машинобудуванні 55.51.13 
Спеціальні питання технології з полімерного машинобудування 55.39.33.13 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Спеціальні технології 78.21.61.05 
Способи і технологія буріння свердловин 52.47.15.21 
Стандартизація технології машинобудування 55.13.01.37 
Сучасний стан і перспективи розвитку технології машинобудування 55.13.01.11 
Сучасний стан, основні проблеми і перспективи розвитку комп'ютерних і інформаційних технологій для навчання 14.01.87.11 
Сучасні технології мистецтва 18.15.65.11 
Термінологія. Довідники, словники в технології машинобудування 55.13.01.33 
Техніка і технологія буріння 52.13.21.05 
Техніка і технологія вибухової справи 52.13.21.13 
Техніка і технологія геологорозвідувальних робіт 38.59 
Техніка і технологія морського буріння 52.47.16.05 
Техніка і технологія розроблення 52.47.21.05 
Техніка і технологія розроблення вугілля 52.35.29.05 
Техніка і технологія розроблення вугільних і сланцевих родовищ 52.13.15.05 
Техніка і технологія розроблення морських родовищ 52.13.19.05 
Техніка і технологія розроблення родовищ твердих корисних копалин 52.13 
Техніка і технологія розроблення руд 52.13.03.13 
Технлогічні основи технології ремонту машин і обладнання 81.83.19.05 
Технології виробництва озброєння і військової техніки 78.21.61.07 
Технології очищення стічних вод 70.27.13.11 
Технології подвійного призначення 78.21.61.13 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
Технологія 53.41.33.13 
Технологія авіабудування 55.47.13 
Технологія авіадвигунобудування 55.42.47.13 
Технологія автомобілебудування 55.43.13 
Технологія будівельно-монтажних робіт 67.13 
Технологія в галузі екології 87.53.25 
Технологія в'яжучих 61.35.33.05 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
Технологія виготовлення каблучок 80.33.14.11 
Технологія виготовлення окремих видів ювелірних виробів 80.33.14 
Технологія виготовлення окремих деталей ювелірних виробів 80.33.14.05 
Технологія виготовлення парових котлів 55.36.13 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Технологія виготовлення ракетно-космічних систем 55.49.13 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
Технологія виготовлення щетинно-щіткових виробів 64.45.13 
Технологія використання сонячної енергії 87.53.25.21 
Технологія виробництва ароматичних речовин 61.47 
Технологія виробництва будівельних матеріалів і виробів 67.15 
Технологія виробництва гуми і виробів з неї. Виробництво синтетичного каучуку 61.63 
Технологія виробництва двигунів 55.42.13 
Технологія виробництва деталей і вузлів машин 55.03.17; 55.13.17 
Технологія виробництва друкованих плат. Друкований монтаж 47.13.17 
Технологія виробництва окремих видів шкіргалантерейних виробів 64.43.29 
Технологія виробництва продуктів громадського харчування 71.33.13 
Технологія виробництва продуктів побутової хімії. 61.71 
Технологія виробництва силікатних матеріалів 61.35 
Технологія відтворення. Виготовлення друкарських форм 60.29.15.07 
Технологія вітротурбобудування, монтаж і ремонт вітротурбін 55.37.33.41 
Технологія гідротурбобудування, монтаж і ремонт гідротурбін 55.37.31.17 
Технологія для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.15 
Технологія для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17.15 
Технологія для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.15 
Технологія для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15.15 
Технологія для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.15 
Технологія допоміжних матеріалів 61.74 
Технологія з'єднання деталей ювелірних виробів 80.33.14.07 
Технологія і виробництво ядерних реакторів 58.33.13 
Технологія і показники рейтингових досліджень 04.81.11 
Технологія і технологічне устаткування комбікормового виробництва 65.31.13 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
Технологія і устаткування для виробництва радіодеталей та компонентів 47.13.13 
Технологія і устаткування для електронного та радіотехнічного виробництва 47.13 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Технологія і устаткування для оброблення деревини 66.29 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія і устаткування прокатного виробництва 53.43.13 
Технологія і устаткування зварювального виробництва 81.35.13 
Технологія і устаткування фотокінознімання та проекції 60.33.15 
Технологія імпульсних способів оброблення 55.16.20.13 
Технологія коксування 61.53.17.11 
Технологія комплексних процесів 55.16.13.13 
Технологія контролювання забрудненості 87.53.25.19 
Технологія кування 55.16.15.13 
Технологія лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65 
Технологія листового штампування 55.16.19.13 
Технологія локомотивобудування і вагонобудування 55.41.13 
Технологія матеріалів 87.53.25.23 
Технологія машинобудування 55.13 
Технологія механічного оброблення 55.19.13 
Технологія морських геологорозвідувальних робіт 38.59.29 
Технологія накатування 55.16.18.13 
Технологія нанесення покриття за його властивостями 61.65.39.11 
Технологія нанесення покриття за типом підкладки 61.65.39.07 
Технологія неорганічних речовин і продуктів 61.31 
Технологія об'ємного штампування 55.16.17.13 
Технологія органічних речовин і продуктів 61.37 
Технологія перероблення нафти і газу 61.51 
Технологія перероблення природних і нафтових газів 61.51.21 
Технологія перероблення сировини водного походження 69.51 
Технологія перероблення твердих горючих копалин 61.53 
Технологія пестицидів і речовин для дезінфекції 61.49 
Технологія пластмас 61.61 
Технологія пресування профілів 55.16.24.13 
Технологія природних високомолекулярних сполук 61.57 
Технологія програмування. Автоматизація програмування 50.05.13 
Технологія процесів нагрівання 55.16.25.13 
Технологія процесу продажу товарів і обслуговування покупців 71.31.13 
Технологія ракетодвигунобудування 55.42.49.13 
Технологія ремонту металообробного устаткування 55.01.83.29 
Технологія різання 55.16.23.13 
Технологія ротаційної витяжки 55.16.21.13 
Технологія синтетичних високомолекулярних сполук 61.59 
Технологія складального виробництва 55.18.19 
Технологія суднобудування і технологічне устаткування 55.45.13 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
Технологія та устаткування для виробництва засобів автоматики та обчислювальноїтехніки 50.13 
Технологія та устаткування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Технологія та устатковування сталеплавильного виробництва 53.31.23.13 
Технологія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.13 
Технологія пакування і таропакувальне устаткування 81.90.13 
Технологія пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.15 
Технологія усунення дефектів типових деталей 81.83.19.11 
Технологія фотографічних матеріалів 61.41 
Технологія хіміко-фармацевтичних засобів 61.45 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
Технологія, що захищає довкілля 87.53.25.25 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Управління відходами. Маловідходна і безвідходна технології 87.53 
Хімічна технологія. Хімічна промисловість 61 
Чиста технологія 87.53.25.31 
Юридичний порядок передання технологій 85.33.03 
ТЕХНОПАРК 
Наукові та технологічні парки (технопарки) 12.41.65.13 
ТЕХНОХІМІЧНИЙ 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
ТЕХОБСЛУГОВУВАННЯ 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
ТЕЧІЯ 
Гідроенергетичні установки, що використовують енергію течій і хвиль 44.35.33 
Історія культурних течій 13.09.19 
Стилі та течії в мистецтві 18.07.41 
Течії. Горизонтальна і вертикальна циркуляції 37.25.19 
ТИЛ 
Теорія воєнної економіки і тилу збройних сил 78.19.09 
Технічні засоби служб тилу 78.25.39 
Тил збройних сил. Служби тилу 78.27.19 
ТИМЧАСОВИЙ 
Системи передавання з тимчасовим розподіленням каналів 49.31.31 
Тимчасовий захист і консервація машинобудівної продукції 55.22.25 
Тимчасові положення 85.01.01.57 
ТИП 
Вітротурбіни різного типу 55.37.33.29 
Гідротурбіни різного типу 55.37.31.19 
Двигуни із зовнішнім підведенням теплоти типу Стирлінга та інших типів 55.42.41.29 
Електричні ізолятори інших типів 45.49.99 
Ергономіка - дисципліна нового типу 81.95.53.05 
Зірки за класом світності та спектральним типом 41.23.31 
Розмножувальні машини друкарського типу 60.31.17.11 
Роторні ДВЗ лопатевого та інших типів 55.42.39.31 
Роторні ДВЗ типу Ванкеля 55.42.39.29 
Рухомий склад залізниць нових типів 55.41.39 
Рухомий склад інших типів 55.41.39.33 
Технологія нанесення покриття за типом підкладки 61.65.39.07 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
ТИПІЗАЦІЯ 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
ТИПОВИЙ 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Технологія усунення дефектів типових деталей 81.83.19.11 
Типова ліцензійна угода 85.33.04.11 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ТИПОЛОГІЧНИЙ 
Типологічна географія. Ландшафтознавство 39.19.31 
ТИПОЛОГІЯ 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Загальна типологія інженерних комунікацій 67.53.03 
Загальна типологія об'єктів будівництва 67.29.03 
Лісова типологія. Лісорослинні умови 68.47.15.07 
Синтаксична типологія 16.21.43.21 
Соціальна типологія особистості 04.61.05 
Структура, принципи і типологія політичних систем 11.15.07 
Типологія будівельних конструкцій 67.11.03 
Типологія знаків 16.21.05.03 
Типологія і структура ОЦ 50.37.03 
Типологія кінофільмів 18.67.45 
Типологія радіопередач 19.65.45 
Типологія телевізійних передач 19.61.45 
ТИРЕОЇДНИЙ 
Тиреоїдні гормони 31.27.37.15 
ТИРСА 
Амортизаційні прокладки. Подушки. Тирса, коркове борошно, солома, папір, деревна вовна, деревні стружки тощо 81.90.11.05 
Деревні стружки. Тирса. Паливні брикети 66.19.91.21 
Суміші з відходів деревооброблення, тирси. Ксилоліт. Деревинні матеріали з органічними речовинами як в'яжучі 61.55.91.11 
Утилізація деревинних відходів, стружки, тирси 66.19.93 
ТИСК 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
Вимірювання тиску, вакуумні вимірювання 90.27.30 
Гірський тиск в очисних виробках 52.13.25.11 
Гірський тиск і керування ним 52.13.25 
Гірський тиск у капітальних і підготовчих виробках 52.13.25.07 
Загальні питання гірського тиску 52.13.25.01 
Зварювання тиском. Особливі види зварювання 81.35.21 
Лиття під низьким тиском 55.15.23.17 
Лиття під тиском 55.15.23.15 
Одержування і вимірювання тисків у фізичному експерименті 29.03.25 
Осмотичний тиск 31.15.31.11 
Прилади для вимірювання тиску 59.37.33 
Прискорювачі, побудовані за принципом світлового тиску 47.31.35 
Редукційні клапани. Регулятори тиску. Запобіжні клапани високого тиску 81.31.11.07 
Тиск парів 53.03.03.29 
ТИТАН 
Виробництво титану 53.37.91.17 
Титан і його сплави 81.31.09.19 
ТИТАНІЮВАННЯ 
Титаніювання 55.21.19.27 
ТИТАНО-ЦИРКОНІЙОВИЙ 
Розроблення родовищ титано-цирконійових руд, пісків і руд рідких металів 52.31.51 
ТИТРУВАННЯ 
Прилади для автоматичного титрування 31.05.35.05 
ТИФЛОПЕДАГОГІКА 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
ТІЄШУКАЧ 
Техніка виявлення натікання та протікання 81.29.23 
ТІЛЕСНИЙ 
Тілесні (фізичні) покарання. Страта 10.77.03.15 
ТІЛО 
Аморфні тіла 31.15.21.09 
Апаратура і методи дослідження тіл Сонячної системи 89.15.15 
Взаємодія проникного випромінювання з твердими тілами 29.19.25 
Взаємодія тіл і теплового випромінювання 29.19.09.09 
Вплив випромінювання на властивості твердих тіл 29.19.21 
Гази. Рідини. Аморфні тіла 31.15.21 
Динамічні процеси в тілі Землі, планет та їхніх супутників 30.51.37 
Дифузія та іонний перенос у твердих тілах 29.19.17 
Дослідження тіл Сонячної системи 89.51.25 
Задача р тіл 89.21.25 
Занурені тіла. Тіла, що плавають 30.17.59 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Коливання пружних тіл 30.19.21 
Магнітні поля і магнітогідродинаміка космічних тіл і середовища 37.15.25 
Механіка деформованого твердого тіла 30.19 
Механіка точки, системи і твердого тіла 30.15.15 
Механічні властивості твердих тіл 29.19.13 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Обтікання тіл за надзвукових і гіперзвукових швидкостей 55.49.03.29 
Оптика твердих тіл 29.31.21 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Пошкодження ЛОРорганів. Чужорідні тіла ЛОРорганів 76.29.54.15 
Проблеми освоєння тіл Сонячної системи 89.35.15 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Структура твердих тіл 29.19.04 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Теорія електричних властивостей твердих тіл 29.19.23 
Теорія магнітних властивостей твердих тіл 29.19.37 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
Теорія руху тіл Сонячної системи 41.03.15 
Теплові властивості твердих тіл 29.19.09 
Фізика твердих тіл 29.19 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
Хімія твердого тіла 31.15.19 
ТІНЬОВИЙ 
Нелегальна ("тіньова") економіка 82.15.77 
ТІОЕФІР 
Меркаптани. Сульфокислоти. Тіоефіри 31.21.21.11 
ТІОСУЛЬФАТ 
Тіосульфати. Дитіоніти. Дитіонати. Політіонати 61.31.29.23 
ТІСТОРОЗКАЧУВАЛЬНИЙ 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
ТКАНИЙ 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Ткані матеріали для полірування. Ганчірки, сукно для полірування 61.71.37.21 
ТКАНИНА 
Асортимент текстильних матеріалів і тканин 64.29.71 
Біофізика тканин 34.17.43 
Виробництво технічних тканин 64.29.35 
Культивування клітин і тканин людини і тварин 62.33.31 
Культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29 
Культура тканин і органів рослин 34.31.33 
Папір та тканини, покриті абразивним матеріалом. Наждачний папір 61.71.37.19 
Проектування і конструювання тканин 64.29.14 
Регенерація органів і тканин 34.03.37 
Створення банків і колекцій генів, культур тканин і продуцентів біологічно активних речовин 62.99.37 
Трансплантація тканин і органів. 34.03.35 
Умови культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29.05 
Фізіологія сполучної тканини 34.39.47 
ТКАЦТВО 
Вироби ручного ткацтва та ручного килимарства 80.31.11.07 
Ткацтво 64.29.21 
Устаткування для ткацького виробництва 55.59.29.35 
ТОВАР 
Автомати для продажу штучних товарів 55.65.35.29 
Асортимент канцелярських товарів 80.39.31.07 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Виробництво канцелярських товарів 80.39 
Виробництво паперово-білових товарів 66.45.37 
Виробництво товарів народного споживання 67.01.63; 68.01.63; 69.01.63 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Зберігання і комплектування партій товарів 81.89.13.11 
Зберігання товарів у зовнішньоторговельних перевезеннях 72.23.91 
Інші товари побутової хімії 61.71.99 
Канцелярські товари 80.39.31 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Надходження товарів 81.89.13.05 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
Приймання товарів 81.89.13.07 
Провідні фірми, виробники канцелярських товарів 80.39.01.76 
Реалізація товарів 81.89.13.13 
Ринок товарів і послуг, пов'язаних з охороною довкілля 87.01.75.27 
Санітарний нагляд за побутовими товарами 76.75.29.13 
Семінари-презентації нових товарів, виставки канцелярських товарів 80.39.01.13 
Сучасний стан і основні тенденції розвитку ринку канцелярських товарів 80.39.01.11 
Технологія процесу продажу товарів і обслуговування покупців 71.31.13 
Товари з дорогоцінних металів технічного призначення (сухозлітне золото і срібло) 80.33.71.21 
Товари і послуги 87.01.75.53 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Торгівля товарами, нешкідливими для здоров'я 87.01.75.31 
Транзит. Реекспорт імпортованих товарів 72.15.60 
Устаткування для виробництва паперово-білових товарів 66.45.37.05 
Устаткування для продажу товарів і напоїв 55.65.33 
ТОВАРИСТВО 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Міжнародні організації, товариства і об'єднання в галузі культури 13.17.57 
Міжнародні товариства, об'єднання в галузі мистецтва 18.17.57 
Наукові і науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в ракетно-космічній техніці 55.49.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки 55.36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в суднобудуванні 55.45.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з автомобілебудування 55.43.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з верстатобудівної промисловості 55.29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з ливарного виробництва 55.15.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з машинознавства і деталей машин 55.03.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з метрології 90.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки щодо ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 28.01.13; 30.01.13; 34.01.13; 38.01.13; 39.01.13; 43.01.13; 45.01.13; 47.01.13; 49.01.13; 50.01.13; 52.01.13; 53.01.13; 55.01.13; 58.01.13; 59.01.13; 61.01.13; 64.01.13; 65.01.13; 66.01.13; 67.01.13; 68.01.13; 69.01.13; 70.01.13; 73.01.13; 78.01.13; 85.01.13; 87.01.13; 89.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в галузі порошкової металургії 53.39.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в двигунобудуванні 55.42.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з геодезії і картографії 36.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з енергетики 44.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки з питань медицини і медичної промисловості 76.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, присвячені розглянутій території 23.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конференції, симпозіуми, виставки 55.41.01.13 
Наукові і технічні товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 20.01.13 
Наукові і технічні товариства, питання їхнього створення і функціонування 53.01.13.05 
Наукові та технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки із стандартизації 84.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в суспільних науках 00.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми у сфері економічних наук 06.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань мовознавства 16.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань психології 15.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань літературознавства 17.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з питань масової комунікації, журналістики, засобів масової інформації 19.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари 27.01.13; 82.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари з питань демографії 05.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари у сфері освіти і педагогіки 14.01.13 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 37.01.13; 41.01.13; 62.01.13 
Наукові товариства, зїзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки в соціології 04.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари в сфері політичних наук 11.01.13 
Наукові товариства, конференції, з'їзди, конгреси, симпозіуми 21.01.13 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції 55.53.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки з технології машинобудування 55.13.01.13 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Релігії, церкви і товариства 21.41 
Статистичні наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми 83.01.13 
Товариства, об'єднання, організації 04.41.63 
Торгове (комерційне) право. Право акціонерних товариств 10.27.59 
ТОВАРНИЙ 
Вивчення світових товарних ринків 72.25.33 
Інфраструктура товарних ринків 82.15.21.21 
Керування товарним асортиментом 71.01.54 
Керування товарними запасами 71.01.56 
Кон'юнктура світових товарних ринків 72.25.31 
Конкуренція на світових товарних ринках 72.25.37 
Міжнародні товарні біржі 72.25.35 
Прогнозування кон'юнктури світових товарних ринків 72.25.39 
Пропозиція та рівновага на світових товарних ринках 72.25.41 
Свідоцтво на товарний знак, модель, промислові зразки 85.37.39 
Світові товарні ринки 72.25 
Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності 72.15.64 
Товарна структура зовнішньої торгівлі 72.19.31 
Товарний демпінг 72.15.35 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Товарні знаки. Товарні марки 72.75.53 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
ТОВАРОЗНАВСТВО 
Товарознавство 71.01.55 
ТОВАРООБОРОТ 
Тара, пакування, маркування. Організація товарообороту 71.01.90 
Товарооборот 71.01.53 
ТОВАРОПОСТАЧАННЯ 
Товаропостачання 71.01.53.05 
ТОКАРНИЙ 
Інструмент для токарних робіт 66.29.37.19 
Токарні верстати 55.29.33.37 
Токарні і токарно-копіювальні верстати 66.29.35.27 
Токарні і токарно-копіювальні деревообробні верстати 66.29.29.25 
ТОКАРНО-КОПІЮВАЛЬНИЙ 
Токарні і токарно-копіювальні верстати 66.29.35.27 
Токарні і токарно-копіювальні деревообробні верстати 66.29.29.25 
ТОКСИКОЛОГІЯ 
Ветеринарна токсикологія 68.41.39 
Екологічна токсикологія 34.47.51 
Загальна токсикологія 34.47.15 
Космічна токсикологія 34.51.19 
Медична токсикологія 76.35.45 
Методи і апаратура в токсикології 34.47.05 
Молекулярна фармакологія і токсикологія 34.15.63 
Наркологічна токсикологія 34.47.67 
Приватна токсикологія 34.47.21 
Теоретична токсикологія 34.47.03 
Токсикологія 34.47 
ТОКСИКОМАНІЯ 
Наркоманії і токсикоманії 76.29.52.07 
ТОКСИН 
Антибіотики, токсини 62.37.43.21 
ТОКСИЧНИЙ 
Забруднення токсичними речовинами 87.15.08.31 
Зниження токсичних викидів ДВЗ 55.42.27.47 
Токсичні відходи 87.53.13.93 
ТОКСОПЛАЗМОЗ 
Токсоплазмоз 76.29.50.65 
ТОМОГРАФ 
Комп'ютерні томографи 76.13.17.15 
Магнітоядерні томографи 76.13.17.17 
ТОНОМЕТР 
Тонометри 76.13.15.15 
ТОПКА 
Запальні пристрої топок парових котлів 55.36.31.33 
Конструкції топок і топкового устаткування парових котлів 55.36.31 
Проектування і розрахунок топок і топкового устаткування 55.36.15 
Схеми і конструкції топок парових котлів 55.36.31.29 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Теорія, дослідження і розрахунок топкових процесів 55.36.03.33 
Топкове устатковування паливних печей 53.07.05.21 
ТОПОГРАФІЧНИЙ 
Аерознімальні роботи у створенні топографічних карт 36.29.15 
Загусання геодезичної основи. Топографічна зйомка суші 36.29.05 
Топографічна зйомка акваторій 36.29.11 
Топографічне дешифрування знімків 36.29.31 
Топографічні ділянки шкіри (шкури) 64.35.09.09 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
Частини та підрозділи топографічної служби 78.27.07.31 
ТОПОГРАФІЯ 
Підводна топографія. Особливості морського дна 37.25.35 
Топографія. Фототопографія 36.29 
ТОПОЛОГІЯ 
Алгебраїчна топологія 27.19.17 
Загальна топологія 27.19.15 
Лінійні простори з топологією, порядком та іншими структурами 27.39.15 
Топологічні алгебри і теорія нескінченномірних уявлень 27.39.23 
Топологія 27.19 
Топологія різноманіть 27.19.19 
ТОПОНІМІКА 
Регіональна топоніміка 39.29.15 
Топоніміка 39.29 
ТОПОХІМІЯ 
Кінетика. Горіння. Вибухи. Топохімія. Каталіз 31.15.27 
ТОРАКАЛЬНА 
Хірургія торакальна 76.29.39.17 
ТОРГІВЛЯ 
Аукціонна торгівля 72.13.29 
Бартерна торгівля 72.13.33 
Біржова торгівля 72.13.31 
Ваговимірювальні прилади для підприємств торгівлі 55.65.29.29 
Види зовнішньої торгівлі 72.13 
Види і типи посередників в оптовій торгівлі 71.29.11.05 
Види і типи складів підприємств оптової торгівлі. Склади загального користування 71.29.11.07 
Види об'єднань у роздрібній торгівлі 71.31.11.27 
Внутріфірмова торгівля 72.75.47 
Внутрішня торгівля і громадське харчування 23.04.85 
Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування 71 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Державна монополія зовнішньої торгівлі 72.15.37 
Договір перевезення щодо зовнішньої торгівлі 72.23.21 
Дозатори для підприємств торгівлі 55.65.29.35 
Екологічна торгівля 87.01.75.39 
Економіка торгівлі 06.71.15 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Електронна торгівля 71.31.11.21 
Загальні питання внутрішньої торгівлі 71.01 
Загальні питання щодо зовнішньої торгівлі 72.01 
Зв'язок зовнішньої торгівлі з виробництвом 72.17 
Зовнішня торгівля 23.04.42 
Зустрічна торгівля 72.13.73.05 
Інші машини і устаткування для торгівлі та громадського харчування 55.65.99 
Історія зовнішньої торгівлі. Персоналія 72.01.09 
Історія торгівлі і громадського харчування. Персоналія 71.01.09 
Квотування та ліцензування зовнішньої торгівлі 72.15.46 
Книжкова торгівля. Пропаганда і поширення преси 19.51.65 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
Консигнаційна торгівля 72.13.37 
Кредитування зовнішньої торгівлі 72.75.37 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30 
Міжнародна організація торгівлі 72.29.17 
Міжнародна патентно-ліцензійна торгівля 72.13.49 
Міжнародна торгівля 06.51.65 
Міжнародна торгівля ліцензіями 85.33.05.15 
Моделі зовнішньої торгівлі 72.01.02 
Монополії в зовнішній торгівлі 72.29.07 
Незаконна торгівля 72.13.45 
Нетарифне регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.43.05 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Облік і звітність у зовнішній торгівлі 72.75.35 
Оптова торгівля 71.29 
Оптова торгівля у сфері збуту 71.29.13.05 
Оптова торгівля через склади-магазини самообслуговування 71.29.12 
Оптово-роздрібні об'єднання, дрібнооптова торгівля 71.29.75.05 
Органи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.07 
Організація і управління зовнішньої торгівлі 72.75 
Пакувальні та етикетувальні машини для підприємств торгівлі 55.65.29.33 
Підприємства і склади оптової торгівлі 71.29.11 
Планування і прогнозування зовнішньої торгівлі 72.75.29 
Політика у сфері торгівлі зброєю 78.75.47.03 
Політика цін у зовнішній торгівлі 72.15.49 
Положення, що стосуються зовнішньої торгівлі та валюти 10.23.31.17 
Постанови в галузі зовнішньої торгівлі 72.01.01 
Правове регулювання зовнішньої торгівлі 72.01.80 
Регіональна структура зовнішньої торгівлі 72.19.91 
Рентабельність і ефективність зовнішньої торгівлі 72.75.31 
Роздрібна торгівля 71.31 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Склади для роздрібної торгівлі 71.31.19 
Склади підприємств оптової торгівлі 81.89.03.07 
Приховані методи регулювання зовнішньої торгівлі 72.15.30.05 
Стандартизація і уніфікація документів стосовно зовнішньої торгівлі 72.01.37 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Статистика зовнішньоекономічних зв'язків і міжнародної торгівлі 83.35.31 
Стимулювання зовнішньої торгівлі 72.75.49 
Структура зовнішньої торгівлі 72.19 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
Тара, пакування, маркування вантажів у зовнішній торгівлі 72.23.90 
Тендерна торгівля 72.13.73.07 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Технологічні процеси на складах підприємств оптової торгівлі 71.29.13 
Товарна структура зовнішньої торгівлі 72.19.31 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, за замовленням, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
Торгівля зброєю 78.75.47 
Торгівля і споживання 87.01.75.55 
Торгівля послугами 72.13.73.17 
Торгівля поштою за каталогом 72.13.43 
Торгівля товарами, нешкідливими для здоров'я 87.01.75.31 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
Торгівля через поштові відправлення 71.31.11.23 
Торговий баланс у зовнішній торгівлі 72.19.35 
Транзитна торгівля 72.13.35 
Транспортні тарифи в зовнішній торгівлі 72.23.17 
Уніфікація правил міжнародної торгівлі 72.27.27 
Фасувальні машини і автомати для підприємств торгівлі 55.65.29.31 
Фінансуваня зовнішньої торгівлі 72.15.44 
Форми зовнішньої торгівлі 72.13.73 
Холодильне устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.51 
ТОРГОВЕЛЬНИЙ 
Види роздрібних торговельних об'єктів 71.31.11 
Вимоги до заявки на торговельну марку 85.31.35.15 
Дрібнороздрібні торговельні об'єкти (павільйони, кіоски) 71.31.11.11 
Зовнішньоторговельний обіг. Сальдо торговельного балансу 72.19.37 
Міжнародні торговельні угоди 72.27 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Спільні торговельні палати 72.75.43 
Територіальне розміщення роздрібних торговельних об'єктів 71.31.17 
Торговельні автомати 71.31.11.17 
Торговельні вулиці, квартали 71.31.11.37 
Торговельні установи. Організаційні форми торговельної діяльності 71.01.97 
Торговельні центри 71.31.11.35 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
Чинність свідоцтва на торговельну марку 85.31.35.17 
ТОРГОВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВИЙ 
Міжнародна торговельно-промислова палата 72.29.11 
ТОРГОВИЙ 
Відходи у сфері торгівлі 87.53.13.75 
Кримінальне право морського торговельного флоту 10.77.05.03 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Міжнародні торгові організації 72.29 
Об'єкти торгових марок 85.31.35.11 
Промислова, торгова, інтелектуальна власність і право власності 10.27.58 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Товарні знаки (знак для товарів і послуг, торгова марка) 85.31.37 
Торгове (комерційне) право. Право акціонерних товариств 10.27.59 
Торговий баланс у зовнішній торгівлі 72.19.35 
Торгові представництва і місії 72.75.45 
Торгові та розмінні автомати 55.65.35 
ТОРГОВО-ПОСЕРЕДНИЦЬКИЙ 
Торгово-посередницькі організації 71.01.97.15 
ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВИЙ 
Машини і устаткування для торф'яної промисловості 55.33.49 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Підготування торф'яних покладів для розроблення 52.37.15 
ТОРІЙ 
Вогнетриви з оксидів лужно-земельних матеріалів. Вогнетриви з магнію, берилію, торію 61.35.35.21 
Торій, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.33 
ТОРФ 
Видобуток торфу 52.37.22 
Геологія родовищ вугілля, бітумінозних порід і торфу 38.55 
Перероблення торфу, горючих сланців. Сланцепродукти 61.53.29 
Розроблення родовищ торфу 52.37 
Транспортування, складування, зберігання і брикетування торфу 52.37.28 
Фізико-механічні властивості торфу. Характеристика покладів 52.37.05 
ТОЧІННЯ 
Точіння 66.29.31.25 
ТОЧКА 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Механіка точки, системи і твердого тіла 30.15.15 
ТОЧКОВИЙ 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
ТОЧНИЙ 
0д Точні науки 43.01 
ТОЧНІСТЬ 
Методи забезпечення точності складання оптико-механічних вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.21 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Теорія оцінювання точності похибок приладів 59.03.05.15 
Теорія розрахунку та оцінювання точності похибок приладів 59.03.05 
Точність машин і механізмів 55.03.07 
Якість поверхні і точність абразивного оброблення 55.19.05.21 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
ТРАВ'ЯНИЙ 
Трав'яні пожежі 87.33.33.11 
ТРАВА 
Довідники з лікарських трав 76.31.31.07 
Заготівля лікарських трав 68.43.33 
Хокей на траві 77.29.62 
ТРАВЛЕННЯ 
Гальванічні методи травлення. Декапірування. Забарвлення. Анодне окиснення 81.33.31.15 
Травлення 34.39.33 
ТРАВМА 
Внутрічерепна родова травма 76.29.47.21 
Рани і травми 76.29.41.05 
Травми нервової системи 76.29.42.17 
Травми очей 76.29.56.31 
ТРАВМАТИЗМ 
Виробничий травматизм 86.29 
Профілактика виробничого травматизму та професійної захворюваності 86.29.07 
Спортивний травматизм 76.35.41.15 
Транспортний травматизм 76.33.41.13 
ТРАВМАТОЛОГІЯ 
Лікувальна фізична культура в ортопедії та травматології 76.29.61.13 
Ортопедія і травматологія. Медичні аспекти протезування 76.29.41 
ТРАВМОВАНИЙ 
Транспортування травмованих. Невідкладна допомога 81.93.23.11 
ТРАДИЦІЙНИЙ 
Виготовлення традиційного неполив'яного та іншого керамічного посуду 80.31.37.15 
Культура традиційна і сучасна 13.11.47 
Сировина. Замінники традиційної сировини 65.09.30 
Традиційні продукти, отримані методом генетичної інженерії 62.37.43 
ТРАДИЦІЯ 
Обряди, традиції і звичаї в особистому житті 03.61.05 
Традиції і імпровізація у фольклорі. Типи творів і виконавців фольклору 17.71.07.11 
Ювелірні традиції різних країн 80.33.91 
ТРАЄКТОРІЯ 
Траєкторія польоту ракет 55.49.05.31 
ТРАКТ 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
ТРАКТОР 
Випробування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.35 
Додаткове устаткування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.39 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
Розрахунок і конструювання тракторів і самохідних шасі 55.57.29.05 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
Трактори. 78.25.09.13 
Тракторне і сільськогосподарське машинобудування 55.57 
ТРАКТОРОБУДУВАННЯ 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Історія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування. Персоналія 55.57.01.09 
Кадри тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.79 
Матеріали, що характеризують тракторобудування і сільськогосподарське машинобудування в цілому і його зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 55.57.01.05 
Міжнародне співробітництво, діяльність міжнародних організацій у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.17 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.13 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.21 
Стандартизація в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.37 
Термінологія. Довідники, словники в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.33 
Технологія тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.13 
Тракторобудування 55.57.29 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
ТРАЛЬНИЙ 
Тральне та протичовнове озброєння 78.25.25.21 
ТРАМВАЙ 
Електрорухомий склад метрополітену і трамвая 55.41.29.33 
ТРАМВАЙНИЙ 
Трамвайні лінії 73.43.11.07 
ТРАМПЛІН 
Стрибки на лижах із трампліна 77.29.41 
ТРАНЗИТ 
Транзит. Реекспорт імпортованих товарів 72.15.60 
Транзитна торгівля 72.13.35 
Транзитні зовнішньоторговельні перевезення 72.23.15 
ТРАНКІНГОВИЙ 
Транкінговий зв'язок 49.39.35.25 
ТРАНСГЕННИЙ 
Одержання трансгенних тварин біотехнологічним методом 62.37.31 
Трансгенні тварини 62.37.99.13 
ТРАНСЛЯЦІЯ 
Право на ефір. Право на трансляцію 10.27.73 
ТРАНСМІСІЯ 
Трансмісії автомобілів 55.43.41.31 
ТРАНСПЛАНТАЦІЯ 
Гетеротопічна трансплантація 76.29.46.07 
Механізми трансплантаційного імунітету 34.43.31 
Ортотопічна трансплантація 76.29.46.11 
Трансплантація тканин і органів. 34.03.35 
ТРАНСПЛАНТОЛОГІЯ 
Медична трансплантологія та імплантація 76.29.46 
ТРАНСПОРТ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на автомобільному транспорті 73.31.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на залізничному транспорті 73.29.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на міському транспорті 73.43.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на повітряному транспорті 73.37.81 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на водному транспорті 73.34.81 
Автоматизовані системи керування та обчислювальна техніка на промисловому транспорті 73.41.81 
Автоматика і телемеханіка на автомобільному транспорті 73.31.85 
Автоматика і телемеханіка на водному транспорті 73.34.85 
Автоматика і телемеханіка на залізничному транспорті 73.29.85 
Автоматика і телемеханіка на міському транспорті 73.43.85 
Автоматика і телемеханіка на промисловому транспорті 73.41.85 
Автоматика і телемеханіка на трубопровідному транспорті 73.39.85 
Автомобільний транспорт 73.31 
Беззупинний транспорт 55.51.33 
Безпека на водному транспорті 73.34.17 
Безпека руху міського транспорту 73.43.17 
Безпека руху на залізничному транспорті 73.29.17 
Безперервний та напівбезперервний конвеєрний транспорт 73.41.19.05 
Безрейковий колісний транспорт 73.41.21 
Вантажне господарство залізничного транспорту 73.29.51 
Взаємодія різних видів транспорту 73.47.31 
Взаємодія різних видів транспорту. Змішані перевезення 73.47 
Відкриті способи розроблення родовищ. Кар'єрний транспорт 52.13.17 
Водний транспорт 73.34 
Водні види транспорту. Плавучі засоби 73.34.09 
Вплив транспорту і зв'язку на довкілля і контролювання забрудненості 87.15.17 
Гасіння пожеж на об'єктах транспорту 81.92.17.17 
Географічні карти, що стосуються транспорту, зв'язку і зовнішньої торгівлі 23.04.43 
Гігієна на водному транспорті 76.33.41.11 
Гігієна на залізничному транспорті 76.33.41.05 
Гігієна на повітряному транспорті 76.33.41.07 
Гідравлічний транспорт 73.41.25 
Державна спеціальна служба транспорту (залізничні війська) 78.27.65.17 
Економіка транспорту 06.71.09 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Експлуатаційні матеріали на автомобільному транспорті 73.31.09 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Електрифікація залізниць. Енергетичне господарство залізничного транспорту 73.29.71 
Електрифікація та енергетичне господарство міського транспорту 73.43.71 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Єдині технологічні процеси взаємодії різних видів транспорту 73.47.13 
Загальні питання транспорту 73.01 
Залізниці, шляхи і шляхове господарство залізничного транспорту 73.29.11 
Залізничний промисловий транспорт 73.41.17 
Залізничний транспорт 73.29 
Засоби підлогового безрейкового транспорту. Вантажні транспортні засоби 73.41.39.06 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в транспорті 36.23.29 
Зв'язок і сигналізація на автомобільному транспорті 73.31.86 
Зв'язок і сигналізація на водному транспорті 73.34.86 
Зв'язок і сигналізація на залізничному транспорті 73.29.86 
Зв'язок і сигналізація на міському транспорті 73.43.86 
Зв'язок і сигналізація на повітряному транспорті 73.37.86 
Зв'язок і сигналізація на трубопровідному транспорті 73.39.86 
Інший транспорт 53.01.87.39 
Інші види промислового транспорту 73.41.29 
Інші види транспорту 73.49 
Інші види транспорту. Прості види транспорту 73.49.99 
Історія транспорту. Персоналія 73.01.09 
Комплекси, будівлі і споруди транспорту 67.29.63 
Комплексний розвиток транспорту 73.47.10 
Конве транспорт 73.41.19 
Корозія і захист від корозії на автомобільному транспорті 73.31.97 
Корозія і захист від корозії на водному транспорті 73.34.97 
Корозія і захист від корозії на залізничному транспорті 73.29.97 
Корозія і захист від корозії на міському транспорті 73.43.97 
Корозія і захист від корозії на повітряному транспорті 73.37.97 
Корозія і захист від корозії на промисловому транспорті 73.41.97 
Корозія і захист від корозії на трубопровідному транспорті 73.39.97 
Маловідходна і безвідходна технологія на транспорті 87.53.17 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Медична допомога на транспорті 76.33.41.15 
Міський транспорт 73.43 
Наземний міський транспорт 73.43.31 
Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту. 67.29.65 
Обладнанння для навантаження і розвантаження транспорту 81.89.15.11 
Опис підприємств транспорту 73.01.76 
Організація і технологія перевезень на промисловому транспорті 73.41.61 
Організація роботи медпунктів на транспорті 76.33.41.17 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Перевезення на міському транспорті 73.43.61 
Пересувна торговельна мережа: розвізна та інші позамагазинні канали роздрібного продажу товарів, через Інтернет, телемагазини, на транспорті, в ательє тощо 71.31.11.19 
Підземний рейковий транспорт 73.49.41.05 
Підземний транспорт 52.13.27 
Пневматичний транспорт 73.41.27 
Повітряний транспорт 73.37 
Правові питання водного транспорту 73.34.80 
Промисловий транспорт 73.41 
Рухомий склад внутрізаводського наземного безрейкового транспорту 55.51.35 
Спеціальне озброєння та техніка Державної спеціальної служби транспорту (залізничних військ) 78.25.51.17 
Стандартизація на транспорті 73.01.37 
Статистика транспорту 83.31.31 
Технічна експлуатація і ремонт засобів автомобільного транспорту. Автосервіс 73.31.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів міського транспорту 73.43.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів промислового транспорту 73.41.41 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Технічна експлуатація і ремонт рухомого складу залізничного транспорту 73.29.41 
Технічна експлуатація і ремонт технічних засобів повітряного транспорту 73.37.41 
Технічні засоби у разі взаємодії різних видів транспорту 73.47.47 
Торгівля в громадських місцях, на транспорті, без визначеного місця продажу, за замовленням, з вуличних автоматів 71.01.97.13 
Транспорт 47.01.87; 50.01.87; 59.01.87; 69.01.87; 76.01.87 
Транспорт і зв'язок у воєнній економіці 78.75.39 
Транспорт на наземних гірничих виробках 73.49.41.07 
Транспорт на підприємствах 44.01.87; 45.01.87; 49.01.87; 53.01.87; 55.01.87; 58.01.87; 61.01.87; 62.01.87; 64.01.87; 65.01.87; 66.01.87; 71.01.87 
Транспорт на підприємствах кольорової металургії 53.37.01.87 
Транспорт на підприємствах порошкової металургії 53.39.01.87 
Транспорт на підприємствах чорної металургії 53.31.01.87 
Транспорт на розглянутій території 23.04.35 
Транспорт у сільському господарстві 68.85.87 
Трубопровідний транспорт 73.39 
Устаткування для підземного транспорту 55.33.39.29 
Устаткування для підземного транспорту і підіймання 55.33.39 
Центри водного транспорту. Порти. Гавані 67.29.63.17 
Центри наземного транспорту. Залізничні вузли 67.29.63.05 
Центри підземного транспорту. Станції метрополітену 67.29.63.07 
Центри повітряного транспорту. Аеропорти 67.29.63.11 
Шахтний, рудниковий транспорт 73.49.41 
ТРАНСПОРТЕР 
Навантажувачі, підйомники (підіймачі), транспортери, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.29 
Пневматичні транспортери 73.41.27.05 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
ТРАНСПОРТИР 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
ТРАНСПОРТНИЙ 
Апаратура керування для електричного рухомого складу і транспортних засобів 73.29.71.17 
Велосипеди. Педальні транспортні засоби 73.49.99.13 
Викладання транспортних дисциплін 73.01.45 
Випробування наземних безрейкових транспортних засобів та їхніх вузлів 55.43.81 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Вміст забруднювальних речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів 87.15.04.23 
Умонтовувані засоби систем комунікацій і зв'язу, а також підіймально- транспортні засоби 75.31.26 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
Електромобілі, електробуси, транспортні засоби з комбінованим силовим агрегатом 73.49.23 
Єдина транспортна система країни 73.47.11 
Засоби підлогового безрейкового транспорту. Вантажні транспортні засоби 73.41.39.06 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів на транспортних і складських роботах 55.30.51.17 
Капсульно-контейнерні транспортні засоби 73.49.37 
Ковзні транспортні засоби. Сани. Санки 73.49.99.11 
Матеріальні потоки. Транспортна логістика 06.35.23.05 
Машини і механізми для транспортних, підіймально-транспортних і вантажно-розвантажувальних робіт 67.17.17 
Міські і міжміські транспортні мережі та автостоянки 67.25.27 
Міські транспортні шляхи і мережі 73.43.11 
Навантажувальні і транспортні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41 
Організація роботи транспортних вузлів 73.47.23 
Причепи, візки, контейнери та інші транспортні і перевізні засоби, застосовувані в сільському господарстві 55.57.41.99 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Теорія, розрахунок і конструювання наземних безрейкових транспортних засобів 55.43.03 
Транспортна медицина і гігієна 76.33.41 
Транспортне обладнання безперервної дії. Конвеєри. Транспортери. Жолоби 73.41.39.05 
Транспортний травматизм 76.33.41.13 
Транспортні засоби з лінійними асинхронними двигунами 73.49.33 
Транспортні засоби на магнітному підвісі 73.49.31 
Транспортні засоби на повітряній подушці 73.49.29 
Транспортні тарифи в зовнішній торгівлі 72.23.17 
Транспортні, вантажно-розвантажувальні, пакувальні і складські роботи в будівництві 67.13.17 
ТРАНСПОРТНО-ВІДВАЛЬНИЙ 
Транспортно-відвальне устаткування 55.33.31.31 
ТРАНСПОРТУВАННЯ 
Видобуток, очищення, транспортування і зберігання газу на промислах 52.47.33 
Видобуток, первинне оброблення, транспортування і зберігання нафти на промислах 52.47.29 
Водне транспортування лісу. Сплавляння лісу 66.17.17 
Заливання і транспортування металу 55.15.17.21 
Засоби транспортування зенітних комплексів 78.25.17.25 
Зберігання і транспортування живої риби 69.25.55 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
Інші види транспортування лісу 66.17.99 
Конторські засоби оброблення, пошуку, зберігання і транспортування документів 59.73.31 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Пакування, транспортування та зберігання меблів 66.37.90 
Повітряне транспортування лісу 66.17.19 
Сухопутне транспортування лісу 66.17.15 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
Тара, пакування. Умови зберігання і транспортування 44.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Технологія пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.15 
Транспортування газу 52.47.33.07 
Транспортування і роздача сумішей 55.15.19.21 
Транспортування лісу 66.17 
Транспортування нафти 52.47.29.07 
Транспортування руд і продуктів їхнього збагачування 53.37.15.87 
Транспортування травмованих. Невідкладна допомога 81.93.23.11 
Транспортування, попереднє оброблення. Зберігання волокнистої сировини 66.45.53 
Транспортування, складування, зберігання і брикетування торфу 52.37.28 
Транспортування. Складування. Усереднення. Хвостове господарство 52.45.27 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.25 
ТРАНСУРАНОВИЙ 
Одержання трансуранових ізотопів 58.29.21 
ТРАНСФЕРНИЙ 
Трансферні ціни 72.75.51 
ТРАНСФОРМАТОР 
Трансформатори 45.33.29 
Трансформатори та електричні реактори 45.33 
ТРАНСФОРМАЦІЯ 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
ТРАНСФУЗІОЛОГІЯ 
Гематологія і трансфузіологія 76.29.33 
ТРАСОВАНИЙ 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
ТРАСОЛОГІЯ 
Ідентифікація. Реєстрація. Дактилоскопія. Трасологія 10.85.31.03 
ТРАУЛЕР 
Риболовні траулери 69.33.15.07 
ТРАФАРЕТ 
Машини для трафаретного друку 60.31.17.07 
Трафарети креслярські, шаблони шрифтові 59.73.33.45 
ТРАХЕЯ 
Хвороби трахеї 76.29.35.05 
ТРАХОМА 
Трахома 76.29.56.29 
ТРЕЛЮВАЛЬНИЙ 
Трелювальне устаткування 66.19.95.05 
ТРЕЛЮВАННЯ 
Трелювання лісу 66.15.19 
ТРЕНАЖЕР 
Навчальні стенди, установки, тренажери тощо 14.85.51.05 
Спортивне устаткування і тренажери 77.13.25 
Тренажери та інші наземні засоби навчання для освоєння техніки польоту на літальних апаратах 78.25.13.51 
Тренажери. Імітатори 55.49.43.33 
Тренажери. Навчальна зброя 78.25.47 
ТРЕНУВАННЯ 
Вплив тренувань на організм 76.35.41.11 
Методи вимірювання, прилади і апаратура, які використовуються в тренуваннях космонавтів 55.49.43.35 
Наукові основи спортивного тренування 77.03.03 
ТРЕПАНАЦІЙНИЙ 
Скальпелі, ланцети. Свердла, трепанаційні пилки та інші різальні інструменти 76.13.29.11 
ТРЕПАНАЦІЯ 
Трепанація черепа 76.29.42.05 
ТРЕТИННИЙ 
Третинний (палеогеновий і неогеновий періоди) 38.29.25 
ТРЕТІЙ 
Третя група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.11 
Третя група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.25 
ТРИАРИЛМЕТАНОВИЙ 
Арилметанові (діарилметанові і триарилметанові, ксантенові, акридинові) барвники 61.39.33 
ТРИБОЛОГІЯ 
Трибологія 30.51.41 
ТРИБОТЕХНІЧНИЙ 
Триботехнічні методи забезпечення міцності машин 59.03.13.11 
ТРИБУНАЛ 
Види кримінальних судів і трибуналів 10.79.33 
Військова юрисдикція. Військові суди. Військові трибунали 10.77.05.11 
ТРИВАЛИЙ 
Тривала міцність 53.49.09.31 
ТРИВАЛІСТЬ 
Тривалість працевлаштування 81.79.03.17 
ТРИГОНОМЕТРІЯ 
Елементарна геометрія, тригонометрія, полігонометрія 27.21.11 
ТРИКОТАЖ 
Асортимент трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.71 
В'язання трикотажних полотен і виробів, у тому числі панчішно-шкарпеткових 64.31.21 
Виготовлення і ремонт трикотажних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.33 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Виробництво спеціальних видів трикотажних виробів 64.31.29 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Волого-теплове оброблення напівфабрикатів і готових трикотажних виробів 64.31.25.21 
Загальна технологія трикотажного виробництва 64.31.13 
Інше устаткування трикотажної промисловості 55.59.31.99 
Машини і устаткування для трикотажної промисловості 55.59.31 
Моделювання і конструювання трикотажних полотен і виробів 64.31.14 
Розкрій і пошив трикотажних виробів 64.31.25 
Сировина і допоміжні матеріали для трикотажної промисловості 64.31.09 
Трикотажна промисловість 64.31 
Трикотажні машини 55.59.31.29 
Фарбування і оброблення трикотажних полотен і виробів 64.31.23 
ТРИВКІСТЬ 
Міцність і тривкість вузлів і деталей машин 55.03.03 
ТРИОКСИД 
Сполуки триоксиду сірки з галогенами та азотом 61.31.29.21 
ТРІАТЛОН 
Тріатлон 77.29.71 
ТРІСКА 
Виробництво технологічної тріски 66.35.29.05 
Технологічна тріска 66.19.91.17 
ТРОЛЕЙБУС 
Тролейбуси 55.43.37.35 
ТРОМБОЛІТИЧНИЙ 
Сироватковий альбумін крові, тромболітичні і призначені для зсідання крові препарати, отримані методом генетичної інженерії 62.37.37 
ТРОПІЧНИЙ 
Субтропічні і тропічні культури 68.35.61 
Тропічна медицина 76.35.47 
Тропічні гельмінтози 76.35.47.13 
Тропічні дерматози 76.35.47.11 
ТРОПОСФЕРА 
Вплив тропосфери та іоносфери на роботу систем космічного радіозв'язку 89.29.21 
Поширення радіохвиль у тропосфері 47.43.17 
Спорадичні явища у магнітосфері та тропосфері 89.51.31.17 
ТРОСТИНА 
Дифузійні апарати для цукрової тростини 55.63.35.39 
Дробарки для цукрової тростини 55.63.35.35 
ТРУБА 
Виробництво безшовних сталевих труб 53.47.29 
Виробництво зварних сталевих труб 53.47.31 
Виробництво згортально-паяних сталевих труб 53.47.33 
Виробництво труб 53.47 
Виробництво труб із кольорових металів і сплавів 53.47.39 
Гарматні підривні трубки 61.43.29.19 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Теорія допоміжних процесів трубного виробництва 53.47.03.07 
Теорія процесів виробництва безшовних труб 53.47.03.03 
Теорія процесів виробництва зварних труб 53.47.03.05 
Теорія процесів трубного виробництва 53.47.03 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
ТРУБОПРОВІД 
Деталі й елементи трубопроводів 73.39.35 
Кріогенні трубопроводи 81.31.33 
Прокладання трубопроводів і кабелепроводів 67.13.29 
Трубопроводи 73.39.31 
ТРУБОПРОВІДНИЙ 
Автоматизовані системи керування і обчислювальна техніка на трубопровідному транспорті 73.39.81 
Автоматика і телемеханіка на трубопровідному транспорті 73.39.85 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Зв'язок і сигналізація на трубопровідному транспорті 73.39.86 
Корозія і захист від корозії на трубопровідному транспорті 73.39.97 
Об'єкти магістрального трубопровідного транспорту. 67.29.65 
Технічна експлуатація і ремонт засобів трубопровідного транспорту 73.39.41 
Трубопровідний транспорт 73.39 
ТРУДОВИЙ 
Економіка праці. Трудові ресурси 06.77 
Ергономічне проектування системи "людина - машина - середовище" (СЛМС). Аналіз трудової діяльності 81.95.61 
Населення і трудові ресурси в цілому 06.77.05 
Питання трудових правовідносин 10.89.53 
Політичні партії, масові організації і трудові колективи 10.07.57 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
Трудова дисципліна 10.63.47 
Трудове право 10.63 
Трудове право окремих країн 10.63.91 
Трудовий договір 10.63.35 
Трудові відносини 06.77.90 
Трудові колективи 10.15.57 
Трудові колективи як елемент політичної системи 11.15.76 
Трудові ресурси 06.77.59 
Трудові ресурси. Зайнятість і безробіття 05.11.71 
Трудові ресурси. Працевлаштування 10.63.33 
Трудові спори 10.63.59 
ТРУДОМІСТКІСТЬ 
Матеріаломісткість, фондомісткість, трудомісткість продукції 06.75.51 
ТРУДОТЕРАПІЯ 
Трудотерапія. Професійна реабілітація 76.35.35.13 
ТРУП 
Судова експертиза трупів 76.35.43.07 
ТУАЛЕТ 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ТУАЛЕТНИЙ 
Туалетна вода. Домішки для ванн 61.47.35.05 
ТУБЕРКУЛЬОЗ 
Туберкульоз 76.29.53 
Туберкульоз кістково-м'язовий 76.29.53.07 
Туберкульоз легень 76.29.53.05 
Туберкульоз окремих органів 76.29.53.11 
ТУГОПЛАВКИЙ 
Підшипникові (вальничні), тугоплавкі та благородні сплави 55.09.33.19 
Тугоплавкі метали 81.29.09.23 
ТУЛЯРЕМІЯ 
Туляремія 76.29.50.67 
ТУМАННІСТЬ 
Загальні проблеми дослідження туманностей і міжзоряного середовища 41.25.02 
Туманності 41.25.15 
Туманності. Міжзоряне середовище 41.25 
ТУНЕЛЬ 
Проведення, кріплення і ремонтування тунелей 52.13.23.19 
ТУРБІНА 
Гідравлічні розрахунки і дослідження турбін. Кавітація 55.37.31.13 
Гідравлічні турбіни 55.37.31 
ТУРБОБУДУВАННЯ 
Історія розвитку турбобудування. Персоналія 55.37.29.09 
Турбобудування 55.37 
ТУРБОВЕНТИЛЯТОРНИЙ 
Турбовентиляторні двигуни 55.42.47.43 
ТУРБОМАШИНА 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
ТУРБОПОТЯГ 
Газотурбінні локомотиви і турбопотяги 55.41.33 
ТУРБОРЕАКТИВНИЙ 
Двоконтурні турбореактивні двигуни 55.42.47.41 
Турбореактивні двигуни 55.42.47.39 
ТУРБУЛЕНТНІСТЬ 
Нелінійні явища і турбулентність 29.27.21 
Турбулентність 30.17.27 
ТУРИЗМ 
Автомобільний туризм 71.37.07.17 
Велосипедний туризм 71.37.07.11 
Види і форми відпочинку і туризму 71.37.05 
Види спортивно-оздоровчого туризму 71.37.07.07 
Гірський та гірськолижний туризм 71.37.11 
Гірський туризм 71.37.11.07 
Економіка туризму 06.71.57 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Культурний туризм 13.17.65 
Матеріально-технічна база туризму 71.37.15 
Планування і забудова зон відпочинку і туризму, природних парків і заповідних територій 67.25.21 
Політика у сфері туризму 71.37.17 
Спортивний туризм 77.29.33 
Туристичні походи. Пішохідний туризм 71.37.11.04 
ТУРИСТ 
Обслуговування туристів 71.37.13 
ТУРИСТИЧНИЙ 
Міжнародні і туристичні автобуси 55.43.37.33 
Проживання в туристичних потягах або на суднах 71.37.08.23 
Розбивка туристичного табору. Розпинання наметів 71.37.11.19 
Туристичні походи. Пішохідний туризм 71.37.11.04 
Туристське спорядження 80.37.31 
ТУРИСТИЧНО-ЕКСКУРСІЙНИЙ 
Внутрішня торгівля. Туристично-екскурсійне обслуговування 71 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Туристично-екскурсійне обслуговування 71.37 
ТУРНІР 
Естрадні виступи, турніри, гастролі, програми, фестивалі 18.55.01.11 
ТЮРЕМНИЙ 
Покарання. Виконання вироку. Запобігання злочинам. Пенітенціарна (тюремна) система 10.77.21.17 
ТЮРЬМА 
Позбавлення волі. Тюремне ув'язнення 10.77.03.17 
ТЮТЮН 
Машини і устаткування для первинного оброблення тютюну 55.63.45.29 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
Оброблення тютюну 65.57.13 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Тютюн і махорка 68.35.39 
ТЮТЮНОВИЙ 
Виробництво тютюнових виробів та їхніх замінників 65.57.29 
Машини і устаткування для тютюнової промисловості 55.63.45 
Склад, властивості і методи дослідження тютюну і тютюнових виробів 65.57.03 
Тютюнова промисловість 65.57 
ТЮТЮНОПАЛІННЯ 
Тютюнопаління 76.33.29.13 
ТЯГА 
Системи тяги. Силові установки 73.29.61.15 
Тягові електродвигуни 73.29.71.13 
ТЯГАЧ 
Вантажні автомобілі, тягачі і причепи 55.43.31 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
Тягачі 78.25.09.07 
ТЯГОВИЙ 
Елементи тягового приводу локомотивів 55.41.05.35 
Теорія руху і тяговий розрахунок автомобілів 55.43.03.17 
ТЯГОДУТТЬОВИЙ 
Тягодуттьові машини і газопровідний тракт парових котлів 55.36.33.33 
ТЯЖІННЯ 
Прилади для вимірювання сили і сили тяжіння 59.31.35 
УБЕЗПЕЧЕННЯ 
Убезпечення від об'єктів підвищеної небезпеки 86.23.09 
УВ'ЯЗНЕННЯ 
Позбавлення волі. Тюремне ув'язнення 10.77.03.17 
УВАГА 
Увага 15.21.41.11 
УВЕЇТ 
Увеїт 76.29.56.39 
УВІМКНЕННЯ 
Прилади увімкнення і керування джерелами світла 45.51.31 
УГІДДЯ 
Водно-болотяні угіддя міжнародного значення 87.27.23 
УГОДА 
Види міжнародних угод 72.27.05 
Виконання міжнародних угод купівлі-продажу 72.27.13 
Зобов'язальне право. Договори. Угоди. Обмін. Оренда 10.27.61 
Зовнішньоторговельні договори, угоди і протоколи 72.15.43 
Міжнародні договори та угоди у сфері промислової власності 85.01.17.13 
Міжнародні організації, угоди і заходи із стандартизації 84.13.17 
Міжнародні програми і угоди 87.05.31 
Міжнародні торговельні угоди 72.27 
Організації-агенти. Агентські угоди 84.13.52.05 
Порядок укладання угод 72.27.11 
Стандартизація умов зовнішньоторговельних угод 72.27.07 
Структура та зміст зовнішньоторговельних угод 72.27.15 
Типова ліцензійна угода 85.33.04.11 
Угоди 10.27.41 
Угоди про збут 72.13.73.11 
УГРУПОВАННЯ 
Види угрупування 83.03.04.11 
Методи групування 83.03.04.07 
Статистичне зведення і угруповання 83.03.04 
УДАР 
Гірські удари. Раптові викиди 52.13.25.13 
Тепловий удар 76.35.47.17 
УДАРНИЙ 
Бурильні машини ударної дії 55.33.37.33 
Коронки для ударного буріння 55.33.37.41 
Ударні і шумові інструменти 80.29.39 
Ударні структури на Землі і планетах 38.27.21 
Ударні хвилі 29.27.25 
УДАРНО-ОБЕРТАЛЬНИЙ 
Бурильні машини обертальної та ударно-обертальної дії 55.33.37.35 
Коронки для ударно-обертального буріння 55.33.37.43 
УДОСКОНАЛЕННЯ 
Методи та шляхи удосконалення процедур акредитації 84.07.07 
Нові напрями і удосконалення виробництва коксу 61.53.17.17 
Удосконалення матеріально-технічного постачання в сільськогосподарському машинобудуванні 81.88.51.07 
УДОСКОНАЛЮВАННЯ 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
УЖИТКОВИЙ 
Гутне скло. Оздоблений та орнаментований скляний посуд. Ужиткові речі та скляні прикраси 80.31.37.05 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
УЗАГАЛЬНЕНИЙ 
Узагальнені функції 27.39.17 
УЗАГАЛЬНЕННЯ 
Гармонійні функції та їхні узагальнення 27.27.24 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
УКАЗ 
Укази Президента України 85.01.01.55 
УКЛАДАННЯ 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Порядок укладання угод 72.27.11 
Устаткування для укладання комунікацій 55.53.37.31 
УКОС 
Стійкість укосів гідротехнічних споруд 70.17.56 
УКРАЇНА 
Архіви України 13.71.09.13 
Бібліографія в Україні 13.41.91.21 
Вироби народних художніх промислів України 80.31.11 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Військові навчання Збройних Сил України 78.27.01.05 
Воєнна історія України 78.09.18 
Воєнна політика і воєнна доктрина України 78.17.39 
Географія України 39.23.13 
Діяльність Національного банку України 82.13.24 
Закони України про охорону прав 85.01.01.53 
Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України 87.31 
Збройні сили України 78.27.51 
Інвестиційна і будівельна діяльність в Україні 67.01.73.05 
Історія етнографії України 18.71.11.33 
Історія України 03.19.21 
Історія культури України 13.09.25 
Історія мистецтва України 18.09.33 
Історія музейної справи в Україні 13.51.09.11 
Історія населення України 05.31.15 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Кодекси України 85.01.01.51 
Мистецтво України 18.19.05 
Музика України (після е0-х рр.) 18.41.11.13 
Накази Міністерства охорони здоров'я України 76.01.01.05 
Оборонно-промисловий комплекс (ОПК) України 78.75.33.01 
Образотворче мистецтво в Україні 18.31.91.11 
Організація і діяльність метрологічної служби в Україні 90.21.05 
Патентна система в Україні і за кордоном 85.01.05.27 
Постанови Уряду України 10.01.01.11 
Правові питання застосування в Україні як державні стандарти зразків матеріалів закордонного виробництва 90.29.27.80 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Регіональна геологія України 38.21.17 
Статистика України 83.37.15 
Статистика регіонів, країв, областей і міст у складі України 83.37.16 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Укази Президента України 85.01.01.55 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
Фінансування військових витрат України 78.75.43.03 
УКРАЇНСЬКИЙ 
Історія української музики 18.41.09.11 
Сучасна українська естрада 18.55.91.13 
Українська народна музична творчість 18.41.85.11 
Українське бібліотекознавство 13.31.91.15 
Українське літературознавство 17.01.27 
УКУС 
Укуси отруйних тварин 76.35.47.19 
УЛЬТРАЗВУК 
Дія звуку та ультразвуку на речовину 29.37.17 
Методи захисту від несприятливого впливу ультразвуку та інфразвуку 86.33.15 
Поширення ультразвуку в розплавах 53.03.05.35 
УЛЬТРАЗВУКОВИЙ 
Електроакустика, ультразвукова та інфразвукова техніка 47.55 
Ультразвукова та інфразвукова техніка. Гідроакустична апаратура 47.55.31 
Ультразвукова терапія 76.29.60.17 
Ультразвукове оброблення 55.20.23 
Ультразвукові установки 76.13.17.07 
УЛЬТРАФІОЛЕТОВИЙ 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
УМЕБЛЮВАННЯ 
Житло, оснащення і умеблювання 75.29.33 
Умеблювання і оснащення приміщень для окремих категорій верств населення 75.33.51.05 
УМОВА 
Адаптація до умов довкілля. Системи життєзабезпечення 87.24.27 
Безпека і життєзабезпечення людини в умовах космічного польоту 89.27.21 
Будівництво в особливих умовах 67.13.59 
Ведення основних масивів даних в умовах ОЦ 50.37.19 
Ведення програмного забезпечення в умовах ОЦ 50.37.21 
Вплив умов космічного польоту на космічну техніку 89.25.47 
Експлуатація технічних засобів в умовах ОЦ 50.37.17 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.23.07 
Загальні та специфічні технічні умови для проектування приладів 59.14.15.07 
Загальні та часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.17.07 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Залежність вирішення кольору предмета від психофізіологічних вимог, обумовлених конкретними умовами 81.95.05.15 
Кадри підприємства. Організація праці. Умови праці. Оплата праці. Заробітна плата на підприємстві 06.81.65 
Корозія в експлуатаційних умовах 81.33.09 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
Лісова типологія. Лісорослинні умови 68.47.15.07 
Методологічні підходи в умовах сучасних технологій проектування приладів 59.14.02.05 
Охорона довкілля в умовах лісового господарства 68.47.94 
Праця в умовах різних економічних систем 26.31.61 
Причини і умови, що породжують злочини. Вплив зовнішнього оточення 10.81.35 
Процеси горіння в умовах пожежі 81.92.29 
Психофізіологічні, соціально-психологічні, естетичні умови праці, ергономіка 86.21.05 
Робота ДВЗ в гірських умовах 55.42.03.39 
Розрахунок і оптимізація умов абразивного оброблення 55.19.05.25 
Розрахунок і оптимізація умов різання 55.19.03.27 
Розрахунок калібрування, профілювання валків. Навантаження та умови роботи валків 53.43.03.21 
Розроблення родовищ у складних гірничо-геологічних умовах 52.13.15.07 
Санітарно-гігієнічні умови праці 86.21.03 
Стандартизація умов зовнішньоторговельних угод 72.27.07 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 61.01.90; 64.01.90; 67.01.90; 68.01.90 
Тара, пакування. Умови зберігання і транспортування 44.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
Теплові умови прокатування 53.43.03.17 
Торгівля через оптовиків, що торгують зі складів на умовах самообслуговування 71.29.13.07 
Умови зовнішньоторговельних перевезень 72.23.19 
Умови культивування рослинних клітин і тканин 62.33.29.05 
Умови надання правової охорони торговельним маркам 85.31.35.13 
Умови патентоспроможності винаходу 85.31.31.15 
Умови патентоспроможності корисної моделі 85.31.31.17 
Умови платежу 72.27.25 
Умови постачання 72.27.21 
Умови праці 06.77.73 
Умови праці та соціально-побутові заходи 53.01.93.13 
Умови праці, охорона праці, техніка безпеки 43.01.93; 50.01.93; 58.01.93 
Умови праці, охорони праці, техніка безпеки 55.30.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки 36.01.93; 39.01.93; 45.01.93; 49.01.93; 52.01.93; 53.01.93; 55.01.93; 59.01.93; 62.01.93; 64.01.93; 66.01.93; 69.01.93; 76.01.93; 77.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в галузі освіти 14.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в кольоровій металургії 53.37.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в порошковій металургії 53.39.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки на військових об'єктах 78.01.93 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія. Оздоровчі заходи для працівників 65.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки 37.01.93; 38.01.93; 44.01.93; 47.01.93; 61.01.93; 68.01.93; 70.01.93; 73.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки в будівництві 67.01.93 
Умови праці, соціально-побутові послуги, охорона праці, техніка безпеки. Гігієна і санітарія 71.01.93 
Умови праці. Виробнича сфера 86.21 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки 66.37.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки автомобілебудування 55.43.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в будівельному і дорожньому машинобудуванні 55.53.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ковальсько-штампувальному виробництві 55.16.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ракетно-космічній промисловості 55.49.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в суднобудуванні 55.45.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в технології машинобудування 55.13.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки котлобудування 55.36.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.93 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в ливарному виробництві 55.15.01.93 
Умови розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.29 
Умови середовища і здоров'я населення 39.25.15 
Умови та основи виборчого права. Виборчі цензи 10.15.37.03 
Умови встановлювання ціни 72.27.19 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
Фізико-хімічні процеси в умовах мікрогравітації 89.53.35 
УМОВНИЙ 
Звільнення від кримінальної відповідальності і покарання. Умовний осуд; порука; помилування; амністія; реабілітація 10.77.41 
УНІВЕРСАЛЬНИЙ 
Комбіновані і універсальні деревообробні верстати 66.29.29.31 
Комбіновані та універсальні верстати 66.29.35.35 
Універсальні алгебри. Вільні алгебри 27.17.23 
Універсальні АОМ 50.31.29 
Універсальні ЕОМ і ОК 50.33.29 
УНІВЕРСИТЕТ 
Вища освіта. Університети. Підготування наукових кадрів 81.79.11.23 
Військові академії, університети, інститути 78.01.45.03 
Літературознавство в Харківському університеті 17.01.27.11 
УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ 
Навчальні центри. Університетські міста 67.29.37 
УНІВЕРСІАДА 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
УНІКАЛЬНИЙ 
Унікальні книжкові колекції 13.31.01.13 
Унікальні споруди та їхні фотознімки, малюнки 23.04.55 
УНІФІКАЦІЯ 
Розроблення нормативно-технічних документів. Уніфікація, гармонізація, типізація 84.15.19 
Стандартизація і уніфікація документів стосовно зовнішньої торгівлі 72.01.37 
Стандартизація й уніфікація озброєння та військової техніки 78.01.37 
Стандартизація та нормалізація на виробництві. Уніфікація 81.13.05.13 
Уніфікація 78.01.37.05 
Уніфікація в машинобудуванні 55.01.37.23 
Уніфікація в металургії 53.01.37.85 
Уніфікація і стандартизація 55.47.01.37 
Уніфікація правил міжнародної торгівлі 72.27.27 
УНІФІКОВАНИЙ 
Уніфіковані норми в міжнародному приватному праві 10.89.23 
ПАКУВАННЯ 
Тара, пакування, маркування. Організація товарообороту 71.01.90 
Тара, пакування. Умови зберігання і транспортування 44.01.90 
УПАКОВКА 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування в медицині і медичній промисловості 76.01.90 
УПАКОВУВАННЯ 
Класифікація тари, що застосовується для упаковування продовольчих та непродовольчих товарів 81.90.09.07 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Устаткування для накатування і упаковування шкір у стоси 55.59.37.41 
ПАКУВАННЯ 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
Основи і теорія пакування 81.90.03 
Тара і пакування 52.01.90; 53.01.90; 81.90 
Тара і пакування в порошковій металургії 53.39.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання і транспортування 45.01.90; 47.01.90; 49.01.90; 50.01.90; 55.01.90; 59.01.90; 62.01.90; 65.01.90; 69.01.90; 73.01.90 
Тара, пакування, маркування. Умови зберігання та транспортування 78.01.90 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Технологія пакування і таропакувальне устаткування 81.90.13 
Технологія пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.15 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.25 
УПОРЯДКУВАННЯ 
Упорядкування 53.49.05.33 
УПРАВЛІННЯ 
Автоматизація управління охороною праці 86.19.15 
Автоматизовані системи управління 72.01.85 
Галузеве управління 82.13.31 
Державне (конституційне) право і управління 10.15 
Державне (конституційне) право і управління окремих країн 10.15.91 
Державне та адміністративне управління 82.13 
Державне управління і управління сільським господарством 10.51.31 
Державне управління з користування надрами 10.61.51 
Державне управління лісами 10.57.31 
Документаційне забезпечення управління. Діловодство. Документознавство 82.13.13 
Економіка, маркетинг, мотивація роботи персоналу, організація, управління, планування та прогнозування у сфері стандартизації 84.01.75 
Економіка, організація, управління і прогнозування 89.01.75 
Економіка, організація, управління, планування в метрологічній службі 90.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування 28.01.75; 37.01.75; 38.01.75; 39.01.75; 44.01.75; 45.01.75; 47.01.75; 50.01.75; 53.01.75; 55.01.75; 58.01.75; 59.01.75; 61.01.75; 62.01.75; 64.01.75; 65.01.75; 66.01.75; 69.01.75; 71.01.75; 76.75.75; 77.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку будівництва та архітектури 67.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування бурових і 
гірничорозвідувальних робіт 38.59.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в лісовому господарстві 68.47.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в матеріально-технічному постачанні 81.88.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в мисливському господарстві 68.45.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в оптовій торгівлі 71.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в порошковій металургії 53.39.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в ресторанному господарстві 71.33.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в роздрібній торгівлі 71.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в чорній металургії 53.31.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування водного господарства 70.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування обсягів вторинної сировини 81.91.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування готельного господарства 71.35.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку зв'язку 49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування кольорової металургії 53.37.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на автомобільному транспорті 73.31.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на водному транспорті 73.34.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на залізничному транспорті 73.29.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на міському транспорті 73.43.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на повітряному транспорті 73.37.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на промисловому транспорті 73.41.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на транспорті 73.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування на трубопровідному транспорті 73.39.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування розвитку освіти 14.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування охорони довкілля і екології людини 87.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування прокатного виробництва 53.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування сільського і лісового господарства 68.01.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування складського господарства 81.89.75 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування туризму 71.37.75 
Економіка, організація, управління, планування ракетно-космічної техніки 55.49.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування 31.01.75; 66.37.05 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування автомобілебудування 55.43.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування будівельного і дорожнього машинобудування 55.53.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі тракторобудування і сільськогосподарського машинобудування 55.57.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в галузі геодезії і картографії 36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування в суднобудуванні 55.45.01.95 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування верстато-інструментальної промисловості 55.29.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування гірничої промисловості 52.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ковальсько-штампувального виробництва 55.16.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування котлобудування 55.36.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування ливарного виробництва 55.15.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування технології машинобудування 55.13.01.75 
Економіка, управління, планування, прогнозування в біології 34.01.75 
Економічні методи управління 82.15.17 
Економічні проблеми організації і управління господарством країни 06.75 
Єдині автоматизовані системи управління (ЄАСУ) збройними силами 78.25.34 
Загальні питання організації та управління 82.01 
Інформація про центри щодо вивчення проблем управління 82.01.76 
Історія організації і управління. Персоналія 82.01.09 
Керівник в управлінні 82.17.29 
Керівництво і управління в галузі мистецтва 18.15.53 
Керівництво і управління театру 18.45.15.15 
Керування і управління винахідництвом і раціоналізаторством 10.35.31 
Керування і управління культурою 13.15.53 
Кризове управління 87.33.35.05 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Місцеве і регіональне управління 82.13.37 
Муніципальне управління (управління міським господарством) 82.13.37.05 
Наука управління економікою. Обліково-економічні науки 06.35 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Органи управління 10.17.21 
Організаційні форми і структури управління 82.15.09 
Організація і техніка систем управління 82.15.13 
Організація і управління 82 
Організація і управління в галузі архівної справи 13.71.15 
Організація і управління в галузі бібліографії 13.41.15 
Організація і управління в галузі бібліотечної справи 13.31.15 
Організація і управління в галузі естради 18.55.15 
Організація і управління в галузі культури 13.15 
Організація і управління в галузі мистецтва 18.15 
Організація і управління в галузі музейної справи 13.51.11.15 
Організація і управління в галузі музичної культури 18.41.15 
Організація і управління в галузі образотворчого мистецтва 18.31.15 
Організація і управління в галузі охорони пам'яток історії та культури 13.61.15 
Організація і управління в галузі театру 18.45.15 
Організація і управління в галузі хореографічного мистецтва 18.49.15 
Організація і управління в галузі цирку 18.51.15 
Організація і управління в системі освіти 14.15.15 
Організація і управління зовнішньої торгівлі 72.75 
Організація і управління культурно-просвітньою роботою і аматорською діяльністю у сфері дозвілля 13.21.15 
Організація і управління охороною праці. Економічні методи управління охороною праці 86.19 
Організація і управління. Планування на підприємстві 06.81.12 
Організація управління економікою 82.15 
Організація управління і автоматизовані системи керування транспортом 73.47.12 
Організація, управління, планування і прогнозування в галузях науки та економіки 12.41.25 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Організація, управління, планування і прогнозування науки 12.41.21 
Основи відбирання, управління, контролюваня, моделювання та прогнозування 77.01.43 
Основи теорії державного управління 82.13.03 
Основи теорії і принципи організації та управління 82.05.09 
Правове регулювання управління 82.13.21 
Правове регулювання управління господарством 10.23.31 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
Система органів влади і державного управління 10.15.33 
Система органів державної влади і управління 11.15.45 
Система управління охороною праці. Служби охорони праці 86.19.05 
Системи управління військами (силами) 78.19.13.05 
Системний аналіз, управління та оброблення інформації в економіці. Методи управління 06.35.17 
Соціальна гігієна. Організація і управління охороною здоров'я 76.75 
Соціальна організація і управління 04.21.61 
Соціальне управління 82.17 
Соціально-економічні і правові аспекти керування відходами 87.53.80 
Соціологічні та психологічні методи управління 82.17.03 
Стан облоги. Перехід управління до військових. Надзвичайний стан 10.15.15.17 
Статистика і управління економікою країни 83.29.21 
Сучасний стан і напрями удосконалювання організації управління економікою 82.15.01.11 
Сучасний стан і перспективи розвитку науки про організацію і управління 82.01.11 
Теорія і методологія управління 82.05 
Теорія управління збройними силами 78.19.13 
Термінологія, довідники, словники, навчальна література щодо організації і управління 82.01.33 
Удосконалювання організаційних структур органів управління та адміністративного апарату 82.05.09.05 
Управління в галузі адміністративно-політичної діяльності держави 10.17.51 
Управління відходами. Маловідходна і безвідходна технології 87.53 
Управління водами 10.59.31 
Управління водними ресурсами. Прикладна гідрологія. Регулювання гідрологічних умов 37.27.35 
Управління державними і громадськими справами 10.15.31 
Управління економікою. Економічне планування. Економічне прогнозування 06.51.41 
Управління економічною освітою 06.01.79.03 
Управління і організація в галузі соціального забезпечення 10.67.21 
Управління нововведеннями (інноваційний менеджмент) 06.54.31.03 
Управління персоналом 82.17.25 
Управління соціально-політичними процесами 11.15.25 
Управління фінансовими ринками 82.13.25 
Форми і методи управління 10.17.35 
Функції державного та адміністративного управління 82.13.03.05 
Функції управління економікою 82.15.05 
Центральне державне управління 82.13.27 
УПРАВЛІНСЬКИЙ 
Автоматизація управлінської праці 82.01.85 
Управлінські кадри 53.01.79.05 
УПРОВАДЖЕННЯ 
Упровадження винаходів, раціоналізаторських пропозицій, промислових зразків, товарних знаків 85.31.39 
УРАЖЕННЯ 
Авіаційні засоби ураження 78.25.13.43 
Методи захисту від ураження електричним струмом 86.33.17 
Системи ураження на принципах електромагнітного імпульсу 78.25.23.19 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
УРАЛОАЛТАЙСЬКИЙ 
Уралоалтайські мови 16.41.25 
УРАН 
Уран, його сплави, окисли, карбіди і нітриди 58.09.29 
УРБАНІЗАЦІЯ 
Економіка міста. Урбанізація. Міський розвиток 06.61.53 
Населення і урбанізація 05.11.55 
Урбанізація 87.24.23 
УРОЛОГІЯ 
Урологія 76.29.43 
УРЯД 
Міжнародні організації (урядові) 11.25.47 
Постанови Уряду України 10.01.01.11 
Уряди 11.15.45.05 
УСЕРЕДНЕННЯ 
Транспортування. Складування. Усереднення. Хвостове господарство 52.45.27 
Усереднення, подрібнювання, просівання, класифікація 53.37.15.15 
УСИНОВЛЕННЯ 
Усиновлення 10.47.51 
УСКЛАДНЕННЯ 
Ускладнення в процесі експлуатації свердловин 52.47.25.11 
Ускладнення і аварії під час буріння 52.47.15.35 
УСПАДКОВУВАННЯ 
Відповідальність за порушення законодавства про успадковування 10.45.65 
Правове оформлення права успадковування 10.45.61 
Спадковість. Успадковування 34.23.15 
Успадковування за законом 10.45.41 
Успадковування за заповітом 10.45.45 
Успадковування ознак людини без патології 34.23.39 
УСТАНОВА 
Відходи у сфері охорони здоров'я 87.53.13.77 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Діяльність наукових установ у сфері малого бізнесу 12.75.05 
Діяльність науково-допоміжних установ 12.41.61 
Економічні установи і посередницькі ланки між наукою і виробництвом 06.01.76 
Енергозабезпечення, теплозабезпечення і водозабезпечення в медичних установах та підприємствах медичної промисловості 76.01.84 
Інформаційні служби на підприємствах і в установах 20.15.13 
Мережа установ культури 13.15.61 
Міжнародне співробітництво окремих наукових установ 12.81.63 
Міжнародні організації і установи. Міжнароднийі екологічний рух 87.05.33 
Наука і наукові установи 23.04.61 
ООН та її установи 11.25.49 
Організація науково-дослідних робіт, діяльність наукових установ, наукові експедиції, відрядження та екскурсії 38.01.21 
Організація науково-дослідних робіт. Діяльність установ 41.01.21 
Організація, управління, планування і прогнозування досліджень у наукових установах і колективах 12.41.31 
Позашкільні установи 14.27.21 
Проектування, будівництво, і реконструкція медичних установ 76.01.82 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Технічне оснащення культурно-просвітніх установ 13.20.65 
Технічне оснащення установ культури 13.20 
Торговельні установи. Організаційні форми торговельної діяльності 71.01.97 
УСТАНОВКА 
Автоматизація (схеми і пристрої) кріогенних установок 55.39.43.39 
Автоматизація (схеми і пристрої) холодильних установок 55.39.41.43 
Атомні суднові установки 55.45.29.31 
Бетоноформувальні установки і устаткування 55.53.35.43 
Буксирувальні артилерійські установки 78.25.07.21 
Бурильні установки і верстати для підземних гірничих робіт 55.33.37.31 
Вакуумні системи та установки в техніці дослідження навколоземного і космічного простору 81.29.35 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
Вітроенергетичні, установки і станції 44.39.29 
Газотурбінні суднові установки 55.45.29.35 
Газотурбінні установки (ГТУ) 55.37.29.17 
Гальванічні установки для ювелірного виробництва 80.33.13.07 
Геліоенергетичні установки 44.37.29 
Геотермічні електричні станції та установки 44.31.33 
Гідроенергетичні установки, що використовують енергію течій і хвиль 44.35.33 
Допоміжне устаткування котельних установок 55.36.33 
Дослідження динаміки ракет і космічних апаратів на моделювальих установках 55.49.05.47 
Дугові і руднотермічні електропечі та установки 45.43.29 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Електропечі та установки діелектричного і надвисокочастотного нагрівання 45.43.37 
Електропечі та установки для електрошлакових процесів 45.43.33 
Електропечі та установки електроннопроменевого нагрівання 45.43.39 
Електропечі та установки індукційного нагрівання 45.43.35 
Електропечі та установки інфрачервоного нагрівання 45.43.43 
Електропечі та установки лазерного нагрівання 45.43.45 
Електропечі та установки нагрівання опором 45.43.31 
Електропечі та установки плазмового нагрівання 45.43.41 
Електротехнічне устаткування електротехнологічних установок 45.53.35 
Електротехнічне устаткування електрофізичних установок 45.53.32 
Електротехнічне устаткування термоядерних установок 45.53.29 
Енергетичні атомні установки 44.33.31 
Енергетичні установки космічних апаратів 55.42.49.41 
Зварювальні установки та обладнання 81.35.13.05 
Зенітні артилерійські комплекси та установки 78.25.17.07 
Зерноочисні, сортувальні та сушильні машини і установки 55.57.39 
Інші електропечі, електротермічні установки і пристрої 45.43.99 
Інші компресори. Компресорні станції та установки 55.39.39.37 
Інші механізми і системи суднових енергетичних установок 55.45.29.41 
Інші підіймально-транспортні машини, пристрої та установки 55.51.99 
Іригаційне устаткування і дощувальні установки 55.57.40.31 
Комбіновані енергетичні установки 55.37.29.19 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання електричних і магнітних величин 59.29.35 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Комбіновані суднові установки 55.45.29.37 
Комплексні телемеханічні установки 50.45.37 
Компонування і загальний характер рушійих і енергетичних установок 55.49.07.39 
Конденсаторні батареї та установки 45.35.39 
Контрольно-вимірювальні прилади, експериментальні і випробувальні установки 58.33.81 
Корабельні силові установки 78.25.25.31 
Кріовакуумні установки для імітації умов космічного простору 81.29.35.05 
Магнітогідродинамічні енергетичні установки 55.38.31 
Машини і установки для сушіння сільськогосподарських культур 55.57.39.29 
Машини, установки і устаткування для тваринницьких ферм та приміщень 55.57.43.31 
Навчальні стенди, установки, тренажери тощо 14.85.51.05 
Обладнання, установки, машини для оброблення оптичних поверхонь 81.37.13.05 
Опромінювальні прилади і установки 45.51.37 
Освітлювальні прилади і установки 45.51.33 
Основні вузли ядерних реакторів і реакторних установок 58.33.28 
Паротурбінні і газотурбінні установки 55.37.29 
Паротурбінні суднові установки 55.45.29.33 
Паротурбінні установки (ПТУ) 55.37.29.15 
Плавучі засоби без силових установок 73.34.09.05 
Прилади і установки 70.27.13.17 
Приміщення, установки і механізми для обладнання зерно-, картопле-, овоче- і плодосховищ 55.57.37.39 
Промислові пилососи і пилозбиральні установки 55.01.94.93 
Протипожежні установки. Комбіновані системи гасіння 81.92.15.07 
Радіоізотопні прилади і установки 58.31.33 
Ремонт технічних установок 87.03.15.31 
Репортажні телевізійні установки і пересувні телевізійні станції 19.61.31.05 
Різне устаткування для кріогенних установок 55.39.43.35 
Різне устаткування для устатковування кріогенних установок 55.39.43.39 
Різне устаткування холодильних установок 55.39.41.39 
Розроблення ракетних двигунів і рушійних установок (РУ) 55.42.49.29 
Самохідні артилерійські установки 78.25.07.19 
Силові установки 55.42.45 
Системи тяги. Силові установки 73.29.61.15 
Сміттєпереробні станції, установки, сміттєсортувальне устаткування 55.55.33.29 
Сміттєспалювальні установки, пристрої 55.55.33.35 
Сміттєущільнювальні, сміттєдробильні машини, установки для компостування 55.55.33.31 
Спеціальні енергетичні установки 55.38 
Стругальні установки і струги 55.33.33.33 
Суднові енергетичні установки 55.45.29 
Суднові установки з поршневими двигунами внутрішнього згоряння 55.45.29.39 
Схема і устаткування компресійно-абсорбційних холодильних установок 55.39.41.29 
Схеми і устаткування абсорбційних холодильних установок 55.39.41.33 
Схеми і устаткування кріогенних установок 55.39.43.29 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Схеми і устаткування термоелектричних холодильних установок 55.39.41.35 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Теплоізоляція кріогенних установок 55.39.43.37 
Теплоізоляція холодильних установок 55.39.41.41 
Ультразвукові установки 76.13.17.07 
Установка для вакуумування бетону 55.53.35.47 
Установки для кондиціонування повітря 55.55.43.35 
Установки з комбінованими джерелами енергії 55.38.29 
Установки і оснащення для наукових досліджень 12.41.65.05 
Установки і пристрої для опалення і гарячого водопостачання 55.55.37.31 
Установки прямого перетворення енергії світлового випромінювання в електричну 44.41.35 
Установки прямого перетворення теплової енергії в електричну 44.41.31 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
Холодильні установки 55.55.43.39 
УСТАНОВЛЕННЯ 
Контроль за встановленням устаткування 87.01.81.07 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
УСТАТКОВУВАННЯ 
Гальмові системи локомотивів, вагонів та їх устатковування 55.41.05.39 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устаткування на водних шляхах. Водолазні роботи і устатковування 73.34.15 
Електричне устатковування печей 53.07.07.21 
Конструкції, системи устатковування гвинтокрилих літальних апаратів 55.47.29.35 
Координаційно-обчислювальні центри та їхнє устатковування 55.49.45.31 
Механічне устатковування печей 53.07.05.27 
Механічне устатковування печей 53.07.07.23 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, устатковування 28.29.63.19 
Різне устаткування для устатковування кріогенних установок 55.39.43.37 
Станції спостереження та їхнє устатковування 55.49.45.29 
Схеми і устатковування пароежекторних холодильних пристроїв 55.35.41.31 
Теорія, дослідження, розрахунок і випробування кріогенних установок, випробувальні стенди та їхнє устатковування 55.39.43.03 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводов 55.45.13.19 
Технологічні процеси і устатковування термоядерних реакторів 58.34.13 
Технологія та устатковування сталеплавильного виробництва 53.31.23.13 
Топкове устатковування паливних печей 53.07.05.21 
Устатковування виробництва столярно-будівельних виробів 66.33.39 
Устатковування гідротехнічних споруд водогосподарських систем 70.17.49 
Устатковування гірничорозвідувальних робіт 38.59.21 
Устатковування і електрозабезпечення помпувальних станцій. Питання експлуатації 70.19.23 
Устатковування контрольно-вимірювальних комплексів і систем 55.49.45 
Устатковування лісопиляльного виробництва 66.31.31 
Устатковування морських геологорозвідувальних робіт 38.59.25 
Устатковування складських приміщень 53.01.89.11 
Устатковування сталеплавильного виробництва 55.35.35 
Устатковування феросплавного виробництва 55.35.33 
УСТАТКУВАННЯ 
Банківське устаткування 55.69.35 
Безпека виробничого устаткування 86.23.05 
Бетоноформувальні установки і устаткування 55.53.35.43 
Бортові засоби механізації та інше бортове устаткування ракет і космічних апаратів 55.49.51.41 
Бортові системи і устаткування космічних апаратів і ракет 55.49.51 
Брошурувально-палітурні та оздоблювальні процеси і устаткування 60.29.19 
Будинки інформаційних центрів та їхнє устаткування 20.53.33 
Будівельне устаткування 87.01.81.31 
Бурове устаткування 55.33.37 
Вантажно-розвантажувальне устаткування 66.19.95.07 
Вантажно-розвантажувальні машини і устаткування 55.51.37 
Вантажопідіймальне устаткування 53.01.87.37 
Парильне устаткування для підприємств громадського харчування 55.65.43.31 
Варильне устаткування побутове 55.67.31.33 
Верстати і устаткування для оброблення деревини 66.29.29 
Верстатне устаткування 55.29.33 
Ветеринарне устаткування та інструменти 68.41.15 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Вимірювальна техніка і лабораторне устаткування в сільському господарстві 68.85.19 
Випробувальні установки, устаткування і апаратура для проведення аеродинамічних випробувань 55.49.03.39 
Випробування, регулювання і контролювання роботи котельно-топкового устаткування 55.36.81 
Виробництво санітарно-технічного устаткування 67.15.57 
Виробництво фото- і кіноапаратури та устаткування 60.33.17 
Виробничі будівлі та устаткування верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.17 
Внутрішнє санітарно-технічне устаткування 67.53.29 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей криогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
Вузли, агрегати та устаткування автомобілів 55.43.41 
Ґрунтообробне устаткування для лісового господарства 68.47.85.05 
Деревообробувальне устаткування 55.29.39 
Деталі кріогенного устаткування 81.31.11 
Довговічність і надійність гірничого устаткування 52.01.83.07 
Додаткове устаткування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.39 
Доменне устаткування 55.35.31 
Допоміжне бурове устаткування 55.33.37.37 
Допоміжне устаткування 53.47.39.23 
Допоміжне устаткування для наукових космічних досліджень 89.15.45 
Допоміжне устаткування для очисних робіт 55.33.33.43 
Допоміжне устаткування для процесів збагачення 55.33.41.37 
Допоміжне устаткування котельних установок 55.36.33 
Допоміжне устаткування стартових комплексів 55.49.49.35 
Допоміжні матеріали і портативне устаткування захисту від випромінювання 58.35.17 
Дослідження, експериментальне устаткування для термоядерних реакторів 58.34.33 
Дробильно-розмелювальне і збагачувальне устаткування 55.33.41 
Друкарські процеси і устаткування 60.29.17 
Експлуатація машин і промислового устаткування 81.83.17 
Експлуатація підіймально-транспортного устаткування 69.35.19 
Експлуатація устаткування 53.01.83.07 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Електрозварювальне устаткування 45.45 
Електротехнічне медичне устаткування 45.53.49 
Електротехнічне устаткування 87.01.81.37 
Електротехнічне устаткування автомобілів 45.53.39 
Електротехнічне устаткування електромобілів і електрокарів 45.53.41 
Електротехнічне устаткування електротехнологічних установок 45.53.35 
Електротехнічне устаткування електрофізичних установок 45.53.32 
Електротехнічне устаткування залізничного, міського і промислового транспорту 45.53.37 
Електротехнічне устаткування імпульсних джерел енергії 45.53.34 
Електротехнічне устаткування ракетно-космічних систем і літальних апаратів 45.53.43 
Електротехнічне устаткування спеціального призначення 45.53 
Електротехнічне устаткування суден 45.53.45 
Електротехнічне устаткування термоядерних установок 45.53.29 
Енергетичне устаткування 53.43.32.21 
Жарове устаткування побутове 55.67.31.31 
Загальна технологія виробництва і устаткування в приладобудуванні 59.13 
Загальна типологія будівельних машин, механізмів, устаткування й інструментів 67.17.03 
Загальне лабораторне хімічне устаткування. Апаратура 31.05 
Загальні питання монтажу, експлуатації та ремонту машинобудівного устаткування 55.01.83.01 
Загальні питання, методика досліджень металів і сплавів та лабораторного устаткування 53.49.19.01 
Застосування і експлуатація бурового інструмента та устаткування 52.47.15.05 
Збагачувальне устаткування 55.33.41.35 
Зберігання, транспортування і устаткування для транспортування опромінених паливних збірок 58.91.13 
Інтерфейсне устаткування 50.09.53 
Інше гірничо-шахтне устаткування 55.33.99 
Інше деревообробне устаткування 66.29.35.37 
Інше металургійне устаткування 55.35.99 
Інше оздоблювальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.35 
Інше сільськогосподарське устаткування 55.57.99 
Інше устаткування 55.53.29.99 
Інше устаткування автомобілів 55.43.41.47 
Інше устаткування для безпечного проведення гірничих робіт 55.33.43.99 
Інше устаткування для бетонних робіт 55.53.35.99 
Інше устаткування для будівельних робіт 55.53.37.99 
Інше устаткування для видобутку корисних копалин 55.33.33.99 
Інше устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39.99 
Інше устаткування для готування волокнистої маси 66.45.51.21 
Інше устаткування для догляду за рослинами 55.57.35.99 
Інше устаткування для легкої промисловості 55.59.99 
Інше устаткування для очищення продуктів біотехнологічних виробництв 62.13.15.11 
Інше устаткування для перероблення паперу і картону 66.45.51.49 
Інше устаткування для прокладання доріг 55.53.33.99 
Інше устаткування трикотажної промисловості 55.59.31.99 
Інше устаткування хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 55.39.31.99 
Інше устаткування швейної промисловості 55.59.35.99 
Інші види деревообробних верстатів і устаткування 66.29.29.39 
Інші види електротехнічного устаткування 45.53.99 
Інші допоміжні пристрої та периферійне устаткування 55.30.33.99 
Інші машини і устаткування для комунального господарства 55.55.99 
Інші машини і устаткування для торгівлі та громадського харчування 55.65.99 
Інші машини і устаткування для харчової промисловості 55.63.29.99 
Інші машини і устаткування для цукрової промисловості 55.63.35.45 
Інші машини, знаряддя і устаткування для меліоративних робіт та іригації 55.57.40.99 
Інші посівні та розсадосадильні машини і устаткування 55.57.33.99 
Іригаційне устаткування і дощувальні установки 55.57.40.31 
Історія розвитку і застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.09.85 
Ковальсько-пресове устаткування 55.29.31 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комплекси устаткування для проведення вертикальних і похилих виробок 55.33.29.29 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Комплекси устаткування і машин для проведення горизонтальних виробок 55.33.29.31 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
Конструктивні елементи і устаткування для захисту від випромінювання 58.35.13 
Конструкції корпусу та устаткування судна 55.45.35.31 
Конструкції топок і топкового устаткування парових котлів 55.36.31 
Конструкція, системи і устаткування літальних апаратів 55.47.29 
Контроль за встановленням устаткування 87.01.81.07 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Копіювально-розмножувальні, мікрофільмувальні та читацько-копіювальні процеси і устаткування 60.31.15 
Корозія газо-нафтового устаткування 52.47.97 
Крани і кранове устаткування 55.51.31 
Кріостати і устаткування для зберігання кріогенних рідин 81.31.29 
Круглопиляльне устаткування 66.29.35.11 
Лабораторні біологічні об'єкти і устаткування для їхнього утримання 34.05.33 
Ливарне устаткування 55.29.29 
Лісогосподарське устаткування 68.85.85.03 
Лісосічне устаткування 66.19.95.04 
Літаки і оснащення літаків 55.47.29.33 
Льотні випробування літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81.31 
Машини для збирання технічних культур та інші збиральні машини і устаткування 55.57.37.37 
Машини для підготування риби до оброблення. Устаткування для оброблення риби 69.53.13 
Машини і устаткування боєнь 55.63.49.29 
Машини і устаткування взуттєвої і шкіргалантерейної промисловості 55.59.41 
Машини і устаткування для біотехногічних процесів 55.63.37 
Машини і устаткування для буряківництва 55.63.35.29 
Машини і устаткування для виноробної промисловості 55.63.39.31 
Машини і устаткування для виробництва виробів із гуми 55.39.33.33 
Машини і устаткування для виробництва і перероблення гофрованого картону 66.45.51.43 
Машини і устаткування для виробництва ковбасних виробів 55.63.49.31 
Машини і устаткування для виробництва крохмалю і патоки 55.63.35.47 
Машини і устаткування для виробництва м'ясних продуктів 55.63.49.33 
Машини і устаткування для виробництва нетканих матеріалів 55.59.33 
Машини і устаткування для виробництва олії 55.63.51.31 
Машини і устаткування для виробництва продуктів з картоплі 55.63.41.39 
Машини і устаткування для виробництва сигарет 55.63.45.31 
Машини і устаткування для виробництва сиру 55.63.51.33 
Машини і устаткування для виробництва сухофруктів 55.63.41.41 
Машини і устаткування для виробництва фільтрувальних мундштуків 55.63.45.33 
Машини і устаткування для виробництва цигарок і сигарет 55.63.45.35 
Машини і устаткування для виробництва шкіргалантерейних виробів 55.59.41.45 
Машини і устаткування для виробництва штучних шкір 55.59.39 
Машини і устаткування для відкритих гірничих робіт 55.33.31 
Машини і устаткування для дріжджової промисловості 55.63.37.31 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної промисловості 55.63.31.29 
Машини і устаткування для елеваторної, борошномельної, круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31 
Машини і устаткування для кондитерської промисловості 55.63.33.33 
Машини і устаткування для консервування продуктів рослинного походження 55.63.41.33 
Машини і устаткування для круп'яної і комбікормової промисловості 55.63.31.31 
Машини і устаткування для макаронної промисловості 55.63.33.31 
Машини і устаткування для масложирової промисловості 55.63.53 
Машини і устаткування для м'ясної і птахопереробної промисловості 55.63.49 
Машини і устаткування для механізації тваринництва 55.57.43 
Машини і устаткування для механічного оброблення продуктів 55.67.31.29 
Машини і устаткування для механічного очищення соку 55.63.35.41 
Машини і устаткування для миття буряків 55.63.35.31 
Машини і устаткування для молочної промисловості 55.63.51 
Машини і устаткування для оброблення молока 55.63.51.29 
Машини і устаткування для оброблення поштових відправлень 55.69.33 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Машини і устаткування для одержання соків 55.63.41.43 
Машини і устаткування для охолодження, заморожування і зберігання плодів 55.63.41.37 
Машини і устаткування для очисних робіт 55.33.33 
Машини і устаткування для парфюмерно-косметичної промисловості 55.63.55 
Машини і устаткування для первинного оброблення тютюну 55.63.45.29 
Машини і устаткування для пивоварної промисловості 55.63.39.33 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Машини і устаткування для прохідницьких робіт 55.33.29 
Машини і устаткування для птахопереробної промисловості 55.63.49.35 
Машини і устаткування для рибної промисловості 55.63.47 
Машини і устаткування для риболовецьких суден 55.63.47.29 
Машини і устаткування для спиртової та лікерогорілчаної промисловості 55.63.39.29 
Машини і устаткування для спиртової, лікерогорілчаної, виноробної, пивоварної та промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39 
Машини і устаткування для текстильної промисловості 55.59.29 
Машини і устаткування для теплового оброблення продуктів 55.65.43 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
Машини і устаткування для торф'яної промисловості 55.33.49 
Машини і устаткування для транспортування та укладання бетонної суміші 55.53.35.39 
Машини і устаткування для трикотажної промисловості 55.59.31 
Машини і устаткування для тютюнової промисловості 55.63.45 
Машини і устаткування для упаковування тютюну, сигарет і сигар 55.63.45.37 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
Машини і устаткування для ферментної промисловості 55.63.37.29 
Машини і устаткування для харчоконцентратної промисловості 55.63.41.49 
Машини і устаткування для харчосмакової промисловості 55.63.43 
Машини і устаткування для хлібопекарської промисловості 55.63.33.29 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
Машини і устаткування для цукрової та крохмале-патокової промисловості 55.63.35 
Машини і устаткування для шкіряної та хутряної промисловості 55.59.37 
Машини і устаткування для промисловості безалкогольних напоїв 55.63.39.35 
Машини і устаткування рибокомбінатів 55.63.47.35 
Машини і устаткування целюлозно-паперової промисловості 66.45.51 
Машини і устаткування швейної промисловості 55.59.35 
Машини та устаткування для підприємств хімічної чистки 55.55.49.31 
Машини, механізми і устаткування для будівництва доріг 67.17.23 
Машини, механізми і устаткування для проведення спеціальних робіт 67.17.25 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для бетонних і арматурних робіт 67.17.19 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для земляних, планувальних і забивання паль 67.17.15 
Машини, механізми, устаткування й інструмент для оздоблювальних і покрівельних робіт 67.17.21 
Машини, механізми, устаткування й інструмент, які застосовуються в будівництві і промисловості будівельних матеріалів 67.17 
Машини, механізми, устаткування та інструмент для водогосподарського і меліоративного будівництва 67.17.41 
Машини, установки і устаткування для тваринницьких ферм та приміщень 55.57.43.31 
Меліоративні та дренажні машини, знаряддя і устаткування 55.57.40.29 
Методи випробування двигунів, вузлів і деталей. Випробувальне устаткування. Результати випробувань 55.42.81.29 
Методи і устаткування для біологічних досліджень 34.05 
Методи і устаткування для випробування матеріалів 55.09.81 
Методи і устаткування для випробування на міцність 55.47.05.37 
Методи і устаткування для випробування на тертя і зношуваність 55.03.11.05 
Методи наземних випробувань і випробувальне устаткування 55.47.81.29 
Методи, техніка і устаткування ергономічних досліджень 81.95.57 
Методика досліджень металів і сплавів та лабораторне устаткування 53.49.19 
Методика застосування технічних засобів і навчального устаткування 14.85.09 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
Моделі замінювання устаткування 28.29.33 
Монтаж і демонтаж машин і промислового устаткування 81.83.15 
Монтаж і ремонт спортивного устаткування 77.01.83 
Монтаж устаткування і комунікацій на машинобудівному заводі 55.01.83.31 
Монтаж устаткування і комунікацій на металургійних заводах 53.01.82.13 
Монтаж, експлуатація і ремонт котельного устаткування 55.36.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування 45.01.83; 47.01.83; 49.01.83; 50.01.83; 53.01.83; 55.01.83; 58.01.83; 59.01.83; 61.01.83; 64.01.83; 65.01.83; 66.01.83; 69.01.83; 70.01.83; 71.01.83 
Монтаж, експлуатація і ремонт устаткування в порошковій металургії. Опис конструкцій устаткування 53.39.01.83 
Монтаж, експлуатація, ремонт, лагодження і випробування устаткування 44.01.83 
Монтаж, пуск і налагодження устаткування 53.01.83.05 
Монтаж, ремонт промислового устаткування 81.83 
Навчально-лабораторне устаткування (прилади, пристрої, макети) 14.85.51.03 
Нагрівальне устаткування 55.16.25.29 
Наземні і льотні випробування та дослідження літальних апаратів, їхніх систем і устаткування 55.47.81 
Налагодження устаткування, настроювання інструмента 55.19.13.25 
Нестандартне устаткування 55.69.99 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Низькотемпературне устаткування побутове 55.67.29.31 
Обслуговування і догляд за гірничим устаткуванням 52.01.83.11 
Окремі види технічних засобів і навчальне устаткування 14.85.51 
Основне устаткування 53.47.39.19 
Очисне устаткування 87.01.81.11 
Пакувальне устаткування для паперу і картону 66.45.51.39 
Питання дослідження розрахунку і проектування устаткування для виробництва виробів із пластмас та гуми 55.39.33.05 
Підіймально-транспортне і заправне устаткування 55.49.49.33 
Підіймально-транспортне устаткування 73.41.39 
Повздовжньо-пиляльне устаткування 66.29.35.17 
Пожежні машини і протипожежне устаткування 55.55.45 
Проектування і конструювання пристроїв зв'язку. Технологія та устаткування для складання і регулювання апаратури зв'язку 49.13 
Проектування і розрахунок топок і топкового устаткування 55.36.15 
Промислове устаткування 87.01.81.17 
Промислове устаткування і механізми 69.31.17 
Процеси та устаткування для варіння та оброблення скла 61.35.31.07 
Радіостудії, технічні радіоцентри, їхні служби та устаткування 19.65.31.05 
Реконструкція і модернізація машин і промислового устаткування 81.83.21 
Ремонт гірничого устаткування 52.01.83 
Ремонт і технічне обслуговування лісозаготівельного устаткування 66.19.95.25 
Ремонт машин і промислового устаткування 81.83.19 
Ремонт устаткування 53.01.83.11 
Рибальське устаткування 55.63.47.33 
Різне устаткування для устатковування кріогенних установок 55.39.43.37 
Різне устаткування для кріогенних установок 55.39.43.35 
Різне устаткування холодильних установок 55.39.41.39 
Роботи щодо установлення і налагодження технологічного устаткування в будівництві 67.13.49 
Розвантажувальне і завантажувальне устаткування 58.91.15 
Розрахункове устаткування 55.65.37 
Розрахунок основного і допоміжного прокатного устаткування 53.43.03.23 
Санітарно-технічне устаткування 87.01.81.21 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Середньотемпературне устаткування побутове 55.67.29.29 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Сільськогосподарське устаткування 87.01.81.23 
Складальне і фотоскладальне устаткування 55.61.31 
Складання устаткування 55.01.94.89 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Сміттєпереробні станції, установки, сміттєсортувальне устаткування 55.55.33.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення лабораторій 59.73.37.27 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення медичних установ 59.73.37.31 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення навчальних закладів 59.73.37.29 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення професійних робочих місць 59.73.37.25 
Спеціалізовані меблі і стелажне устаткування для оснащення складських приміщень 59.73.37.33 
Спеціальне землерийне устаткування 55.53.30 
Спеціальне і допоміжне устаткування ядерних реакторів 58.33.39 
Спеціальне устаткування склоробного виробництва 55.59.43.29 
Спортивне устаткування і тренажери 77.13.25 
Стрічкопиляльне устаткування 66.29.35.07 
Сушильне устаткування 66.29.17.25 
Схема і устаткування компресійно-абсорбційних холодильних установок 55.39.41.29 
Схеми і устаткування абсорбційних холодильних установок 55.39.41.33 
Схеми і устаткування кріогенних установок 55.39.43.29 
Схеми і устаткування кріогенних установок для відокремлення повітря і газових сумішей 55.39.43.31 
Схеми і устаткування термоелектричних холодильних установок 55.39.41.35 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Тара і пакувальне устаткування для консервної промисловості 55.63.41.45 
Телевізійні студії, технічні телецентри, їхні служби і стаціонарне устаткування 19.61.31.11 
Теоретичні основи проектування і конструювання деревообробного устаткування 66.29.05 
Теоретичні основи проектування і конструювання лісозаготівельного устаткування 66.19.95.03 
Теоретичні питання проектування і конструювання деревообробного устаткування 55.29.39.03 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для поліграфічної промисловості 55.61.03 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Теплове устаткування 87.01.81.33 
Технічна діагностика машин і устаткування 81.83.20 
Технічні засоби і навчальне устаткування в середніх професійних навчальних закладах 14.85.33 
Технічні засоби і навчальне устаткування в сімейному вихованні 14.85.39 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Технічні засоби і устаткування в дошкільних закладах 14.85.23 
Технічні засоби і устаткування в позашкільних закладах 14.85.27 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування 14.85 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Технологічне оснащення, периферійні пристрої та допоміжне устаткування роботів і маніпуляторів 55.30.33 
Технологічне устаткування для виробництва продукції на основі продуктів перероблення зношених покришок 81.91.13.15 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплавів 66.19.95 
Технологічне устаткування для лісозаготівель і лісосплаву 55.53.41 
Технологічне устаткування для очищення і сортування макулатури 81.91.13.13 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологія виготовлення ракет і космічних апаратів, їхніх систем та устаткування 55.49.13.29 
Технологія суднобудування і технологічне устаткування 55.45.13 
Технологія і технологічне устаткування комбікормового виробництва 65.31.13 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Технологія і устаткування для виробництва виробів електронної техніки НВЧ-діапазону 47.13.10 
Технологія і устаткування для виробництва електровакуумних та газорозрядних приладів 47.13.09 
Технологія і устаткування для виробництва напівпровідникових приладів та приладів мікроелектроніки 47.13.11 
Технологія і устаткування для виробництва приладів кріоелектроніки та надпровідних пристроїв 47.13.08 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв квантової електроніки 47.13.06 
Технологія і устаткування для виробництва приладів і пристроїв молекулярної електроніки 47.13.12 
Технологія і устаткування для виробництва радіодеталей та компонентів 47.13.13 
Технологія і устаткування для електронного та радіотехнічного виробництва 47.13 
Технологія і устаткування для заготівлі та оброблення вторинної сировини 81.91.13 
Технологія і устаткування для монтажу та складання радіоелектронної апаратури 47.13.15 
Технологія і устаткування для оброблення деревини 66.29 
Технологія і устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.17 
Технологія і устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13 
Технологія і устаткування для оброблення неметалевих приладобудівних матеріалів 59.13.15 
Технологія і устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19 
Технологія і устаткування для складання та регулювання апаратури зв'язку 49.13.15 
Технологія і устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23 
Технологія і устаткування прокатного виробництва 53.43.13 
Технологія ремонту металообробного устаткування 55.01.83.29 
Технологія суднобудування і технологічне устаткування 55.45.13 
Технологія судноремонту, судноремонтні підприємства, суднопідіймальні ипоруди, спеціальне судноремонтне технологічне устаткування 73.34.41 
Технологія та устаткування для виробництва засобів автоматики та обчислювальноїтехніки 50.13 
Технологія та устаткування для контролю, налагодження та випробування засобів автоматики і обчислювальної техніки 50.13.15 
Технологія та устаткування для монтажу і складання засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.13 
Технологія та устаткування для пакування і транспортування засобів автоматики та обчислювальної техніки 50.13.17 
Технологія пакування і таропакувальне устаткування 81.90.13 
Транспортно-відвальне устаткування 55.33.31.31 
Трелювальне устаткування 66.19.95.05 
Устаткування 53.41.33.15 
Устаткування для автоматизованих складів 55.65.53 
Устаткування для аквакультури 69.25.85 
Устаткування для безпечного проведення робіт і поліпшення умов праці 55.33.43 
Устаткування для бетонних робіт 55.53.35 
Устаткування для брошурувально-палітурних і опоряджувальних робіт 55.61.37 
Устаткування для будівництва і догляду за лісовими дорогами 55.53.41.37 
Устаткування для будівництва і утримування лісових доріг 66.19.95.19 
Устаткування для вентиляції і кондиціонування повітря 55.55.43 
Устаткування для вентиляції і пиловловлювання 55.33.43.29 
Устаткування для вибою свердловини 52.47.15.33 
Устаткування для виготовлення друкованих форм 55.61.33 
Устаткування для виготовлення і складання арматури 55.53.35.35 
Устаткування для виготовлення й оброблення ювелірних виробів 80.33.13 
Устаткування для виготовлення картонних заготовок, коробок, паперових мішків 66.45.51.45 
Устаткування для виготовлення ламінату 66.35.35.17 
Устаткування для видобутку та оброблення природного каменю 55.53.39.45 
Устаткування для видобутку та підготування піщаних і кам'яних матеріалів 55.53.39.43 
Устаткування для виплавлення кольорових металів та їхніх сплавів 55.35.37 
Устаткування для випробування автомобілів 55.43.81.21 
Устаткування для випробування взуття 55.59.41.43 
Устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.25 
Устаткування для випробування і технічної діагностики роботів та маніпуляторів 55.30.33.21 
Устаткування для випробування матеріалів 55.49.09.47 
Устаткування для виробництва азбестотехнічних виробів 55.39.33.35 
Устаткування для виробництва азбестоцементних будівельних матеріалів 55.53.39.37 
Устаткування для виробництва будівельних матеріалів 55.53.39; 67.17.31 
Устаткування для виробництва будівельних робіт 55.53.37 
Устаткування для виробництва будівельної і сантехнічної кераміки 55.53.39.35 
Устаткування для виробництва вапна 55.53.39.31 
Устаткування для виробництва виробів промислово-технічного призначення з паперу і картону 66.45.41.05 
Устаткування для виробництва виробів санітарно-гігієнічного і побутового призначення 66.45.43.05 
Устаткування для виробництва гіпсу 55.53.39.33 
Устаткування для виробництва ДВП 66.35.31.23 
Устаткування для виробництва дубителів 55.59.37.29 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Устаткування для виробництва інших таропакувальних виробів з паперу і картону 66.45.51.47 
Устаткування для виробництва кормових, технічних продуктів і жиру з риби, нерибних об'єктів промислу, відходів рибного виробництва 69.53.16 
Устаткування для виробництва м'яких рулонних покрівельних матеріалів 55.53.39.39 
Устаткування для виробництва меблів 66.37.29 
Устаткування для виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.11 
Устаткування для виробництва паперово-білових товарів 66.45.37.05 
Устаткування для виробництва паперової і картонної тари 66.45.39.05 
Устаткування для виробництва пластиків 66.35.34.05 
Устаткування для виробництва плит 55.29.39.58 
Устаткування для виробництва столярно-будівельних виробів 55.29.39.54 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
Устаткування для виробництва тари, пакування і розфасовування продукції рибної промисловості 69.53.19 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
Устаткування для виробництва фанери 55.29.39.55 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
Устаткування для виробництва цементу 55.53.39.29 
Устаткування для виробництва ящичної тари 66.41.29.07 
Устаткування для водопостачання і каналізації 55.55.41 
Устаткування для волого-теплового оброблення 55.59.35.33 
Устаткування для газополуменевого оброблення металів і сплавів 55.69.29 
Устаткування для газопостачання 55.55.39 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
Устаткування для гравітаційного збагачування 52.45.17.05 
Устаткування для деревинностружкових плит 66.35.29.21 
Устаткування для дослідження свердловин 52.47.18.15 
Устаткування для друку на тарі 55.61.35 
Устаткування для дублення 55.59.37.33 
Устаткування для дублювання, обліку і зберігання документів, які виконані друкарським способом 59.73.31.25 
Устаткування для експлуатації нафтових і газових свердловин 55.39.29.35 
Устаткування для заготівлі живиці та обсмолення 55.53.41.41 
Устаткування для заготівлі живиці та осмолу 66.19.95.23 
Устаткування для закачування, освоєння і ремонту нафтових і газових свердловин 55.39.29.33 
Устаткування для закладення виробленого простору 55.33.33.47 
Устаткування для заточування та підготування дереворізальних інструментів 66.29.35.39 
Устаткування для згинальних робіт 55.16.22.29 
Устаткування для імпульсних способів оброблення 55.16.20.29 
Устаткування для іншого оброблення 55.59.37.39 
Устаткування для кабельної промисловості 55.59.45 
Устаткування для комплексних процесів 55.16.13.29 
Устаткування для кондиціонування рудникового повітря 55.33.43.43 
Устаткування для конструкторських бюро 59.73.33.53 
Устаткування для косметичних кабінетів 55.55.51.37 
Устаткування для кування 55.16.15.29 
Устаткування для ламінування та кашування 66.35.35.19 
Устаткування для листового штампування 55.16.19.29 
Устаткування для лиття заготовок і лиття з каменю 80.33.13.05 
Устаткування для лісових складів і рейдів 55.53.41.39 
Устаткування для механічного оброблення шкіри і хутра 55.59.37.35 
Устаткування для миття голови 55.55.51.29 
Устаткування для накатування 55.16.18.29 
Устаткування для накатування і упаковування шкір у стоси 55.59.37.41 
Устаткування для нанесення покриттів 66.37.35 
Устаткування для об'ємного штампування 55.16.17.29 
Устаткування для обробітку ґрунту, поливання рослин 55.53.29.31 
Устаткування для оброблення деревини 66.29.35 
Устаткування для оброблення дорогоцінного і виробного каменю 80.33.13.11 
Устаткування для оброблення і перероблення паперу і картону 66.45.51.33 
Устаткування для оброблення комбінованих і допоміжних приладобудівних матеріалів 59.13.15.25 
Устаткування для оброблення металів і сплавів у приладобудуванні 59.13.13.25 
Устаткування для обслуговування і ремонту будівельних машин 67.17.29 
Устаткування для одержання захисних атмосфер 53.07.05.23 
Устаткування для оздоблювальних будівельних робіт 55.53.37.37 
Устаткування для оздоблювальних і кінцевих операцій з шкіри і хутра 55.59.37.37 
Устаткування для опалення 55.55.37 
Устаткування для оперативної поліграфії 55.61.29 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Устаткування для паперового лиття 66.45.51.31 
Устаткування для парниково-тепличного господарства 55.57.99.35 
Устаткування для паяння різних елементів і накладок з дорогоцінних металів 80.33.13.13 
Устаткування для первинного оброблення волокнистих матеріалів 55.59.29.29 
Устаткування для перероблення і спалювання сміття 55.55.33 
Устаткування для пересування та ущільнення деревини 66.29.27.05 
Устаткування для перукарень 55.55.51 
Устаткування для підготування вихідних матеріалів 55.39.33.29 
Устаткування для підготування деревинної і недеревинної сировини 66.45.51.07 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів і паперової маси 66.45.51.05 
Устаткування для підготування сировини і виробництва напівфабрикатів та паперової маси 55.39.35.29 
Устаткування для підготування сировинних матеріалів для плавлення 55.35.29 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
Устаткування для підземного транспорту 55.33.39.29 
Устаткування для підземного транспорту і підіймання 55.33.39 
Устаткування для подрібнення, класифікації та змішування 55.39.31.29 
Устаткування для попередження раптових викидів вугілля і газу 55.33.43.41 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
Устаткування для пралень і підприємств хімічної чистки 55.55.49 
Устаткування для пресування 55.16.24.29 
Устаткування для приготування і подавання палива 55.36.33.29 
Устаткування для продажу товарів і напоїв 55.65.33 
Устаткування для прокатування чорних і кольорових металів 55.35.41 
Устаткування для процесів дроблення, подрібнювання, просівання і класифікації 52.45.15.05 
Устаткування для прядильного і крутильного виробництва 55.59.29.33 
Устаткування для ремонту сільськогосподарського інвентаря та інше устаткування 55.57.99.33 
Устаткування для рибообробної промисловості 69.53 
Устаткування для різання 55.16.23.29 
Устаткування для роботи з радіоактивними речовинами 58.91.35 
Устаткування для розведення і утримання бджіл 55.57.99.39 
Устаткування для розвідувального і експлуатаційного буріння нафтових і газових свердловин 55.39.29.29 
Устаткування для ротаційної витяжки 55.16.21.29 
Устаткування для санітарного оброблення посуду і приладів 55.65.49 
Устаткування для свердловин 52.47.25.07 
Устаткування для складання вузлів, пристроїв і приладів 59.13.19.25 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Устаткування для скло-ситалової промисловості 55.59.43 
Устаткування для сланцювання гірничих виробок 55.33.43.35 
Устаткування для сортування, класифікування і зневоднювання 55.33.41.33 
Устаткування для стрижки і гоління в перукарнях 55.55.51.31 
Устаткування для сушіння волосся в перукарнях 55.55.51.33 
Устаткування для технічного обслуговування роботів і маніпуляторів 55.30.33.19 
Устаткування для ткацького виробництва 55.59.29.35 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Устаткування для укладання комунікацій 55.53.37.31 
Устаткування для пакування, зберігання і транспортування приладів 59.13.23.25 
Устаткування для фарбувально-оздоблювального виробництва 55.59.29.37 
Устаткування для фільтрації, сепарації та осадження 55.39.31.31 
Устаткування для харчової промисловості загального призначення 65.13.13 
Устаткування для цегляного мурування 55.53.37.35 
Устаткування закрійних цехів 55.59.35.29 
Устаткування і апаратура для проведення гірничорятувальних робіт 55.33.43.55 
Устаткування і машини для просочування та захисту деревини 66.29.19.07 
Устаткування і прилади 70.85.39.05 
Устаткування і прилади для дегазації 55.33.43.39 
Устаткування і прилади для дослідження і випробування машин 55.33.02.29 
Устаткування і пристосування для деревообробних верстатів 66.29.29.35 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
Устаткування креслярське для графічного проектування і конструювання 59.73.33.31 
Устаткування лабораторії 31.05.15.07 
Устаткування лісових складів 66.19.95.21 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
Устаткування складального виробництва 55.18.19.29 
Устаткування спеціальних деревообробних виробництв 55.29.39.61 
Устаткування та інвентар для механізації робіт на присадибних ділянках 55.57.99.37 
Устаткування, оргтехніка і приладдя для офісів 59.73.25 
Устаткування, прилади і апаратура для нагнітання води в пласт 55.33.43.33 
Устаткування, прилади і апаратура для пилогасіння водою і піною 55.33.39.31 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
Устаткування, споруди і обладнанння для зберігання вантажів 81.89.15.05 
Устаткування, яке застосовується в процесі діяння на пласти 52.47.27.15 
Фарбувальне та оздоблювальне устаткування 55.59.31.31 
Фільтрувальне устаткування 70.27.13.07 
Формні процеси і устаткування 60.29.15 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Холодильне устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.51 
Холодильне устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
Холодильне устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
УСТРІЙ 
Державний устрій 10.15.43; 11.15.43 
Державний устрій (політична система) 23.04.12 
Журналістика в країнах з різним соціальним устроєм 19.41.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення друку в країнах з різним соціальним устроєм 19.51.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення масової комунікації в країнах з різним соціальним устроєм 19.21.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення радіомовлення в країнах з різним соціальним устроєм 19.65.11 
Загальнокультурне та ідейно-виховне значення телебачення в країнах з різним соціальним устроєм 19.61.11 
Засоби масової інформації в країнах з різним соціальним устроєм 19.45.11 
УТВОРЕННЯ 
Активні утворення і центри активності на Сонці 41.21.19 
Гравітаційна стійкість. Космологічні аспекти теорії утворення галактик 41.29.21 
Загальні закономірності процесів утворення і перетворення макромолекул 31.25.17 
Утворення і розвиток мов 16.21.25 
Утворення родовищ неметалічних корисних копалин 38.51.15 
Утворення рудних родовищ 38.49.15 
Утворення текстури деформації 53.49.05.25 
Утворення текстури кристалізації 53.49.05.19 
Утворення хімічного зв'язку 31.15.15.05 
УТИЛІЗАЦІЯ 
Видалення, збирання, знешкодження, перероблення й утилізація газоподібних, рідких і твердих відходів. Устаткування і методи 87.53.13 
Очищення і утилізація змішаних стічних вод 70.25.12 
Очищення і утилізація комунальних стічних вод 70.25.10 
Очищення і утилізація промислових стічних вод 70.25.09 
Очищення і утилізація сільськогосподарських стічних вод 70.25.11 
Технології утилізації військового озброєння, військової техніки та майна 78.21.61.09 
Утилізація відходів 61.51.91; 61.53.91 
Утилізація відходів металургійного виробництва 53.01.91.07 
Утилізація деревинних відходів, стружки, тирси 66.19.93 
Утилізація і знешкодження відходів 53.37.13.29 
Утилізація і регенерація відходів виробництва лакофарбових матеріалів і органічних покриттів 61.65.91 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Утилізація і регенерація відходів гумового виробництва 61.63.91 
Утилізація і регенерація відходів пластмас 61.61.91 
Утилізація озброєння та військової техніки 78.25.45 
Утилізація твердих і смолистих відходів 61.53.91.05 
УТОМА 
Утома 53.49.09.19 
УТОПІЧНИЙ 
Утопічні політичні системи 11.15.13 
УТРИМАННЯ 
Інерційне утримання плазми 29.27.31 
Лабораторні біологічні об'єкти і устаткування для їхнього утримання 34.05.33 
Магнітне утримання плазми 29.27.35 
Устаткування для розведення і утримання бджіл 55.57.99.39 
Утримання сільськогосподарських тварин 68.39.17 
УТРИМУВАННЯ 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Устаткування для будівництва і утримування лісових доріг 66.19.95.19 
УТРИМУВАЧ 
Утримувачі. Підставки. Касети. Адаптери 60.33.19.11 
УЧАСНИК 
Учасники процесу (суб'єкти). Сторони. Позови 10.79.21 
УЧАСТЬ 
Роль професійних спілок у трудових правовідносинах. Участь робітників і службовців в управлінні виробництвом 10.63.25 
Участь громадськості в діяльності правоохоронних органів 10.71.63 
Участь громадськості в культурному житті 13.15.67 
УЧЕНИЙ 
Особистість ученого 12.31.51 
УЧИЛИЩЕ 
Медичні училища. Організація роботи 76.75.33.21 
Педагогічні коледжі, училища 81.79.11.21 
УЧНІВСЬКИЙ 
Учнівські організації в загальноосвітній школі 14.25.17 
Учнівські організації в професійно-технічній школі 14.31.17 
Учнівські організації в середніх професійних навчальних закладах 14.33.17 
УШКОДЖЕННЯ 
Методи оцінки впливу виробничих ушкоджень на ефективність праці. 86.33.29 
Променеві ушкодження 76.29.62.11 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
УШУ 
Гімнастика Ушу 76.29.61.21 
УЩІЛЬНЕННЯ 
Безконтактні ущільнення 55.03.39.17 
Вібратори для ущільнення бетону 55.53.35.41 
Загальні питання щодо ущільнень 55.03.39.01 
Інші типи ущільнень 55.03.39.99 
Комбіновані типи ущільнень 55.03.39.19 
Контактні ущільнення 55.03.39.15 
Машини для ущільнення ґрунту 55.53.33.29 
Пересування та ущільнення деревини 66.29.27 
Пристрої для закривання та закріплення. Матеріали для ущільнення (за винятком обв'язувальних) 81.90.11.13 
Устаткування для пересування та ущільнення деревини 66.29.27.05 
Ущільнення 55.03.39 
УЩІЛЬНЮВАЛЬНИЙ 
Дерево, скло, азбест, ущільнювальні матеріали, клеї, мастила в автомобілебудуванні 55.43.09.19 
УЯВА 
Уява 15.21.41.15 
УЯВЛЕННЯ 
Топологічні алгебри і теорія нескінченномірних уявлень 27.39.23 
ФАБРИКА 
Технологічні схеми збагачувальних фабрик 52.45.32 
ФАБРИЧНИЙ 
Заводські і фабричні контрольні лабораторії 81.13.17 
ФАЗА 
Осаджування металів з газової фази 53.03.17.25 
ФАЗОВИЙ 
Діаграми стану і фазовий аналіз металургійних систем 53.03.09 
Теорія фазових рівноваг 53.49.03.05 
Термодинаміка фазових рівноваг 53.49.03.09 
Фазовий аналіз окисних, сольових та інших металургійних систем 53.03.09.07 
Фазові і хімічні рівноваги 31.15.25.09 
Фазові перетворення в процесі хіміко-термічного оброблення сталей 53.49.05.53 
Фазові рівноваги в металах і сплавах 53.49.03 
Фазові рівноваги і фазові переходи 29.19.15 
Фазові та структурні перетворення в металах і сплавах 53.49.05 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ФАКСИМІЛЬНИЙ 
Кінцеві пристрої факсимільного зв'язку 49.41.31 
Факсимільний зв'язок і апаратура 49.41 
ФАКТОР 
Вимірювання дебіту, температури, тиску, газового фактора, вологості тощо 52.47.18.13 
Вплив біологічних факторів на здоров'я населення 87.25.29 
Вплив інших факторів на здоров'я населення 87.25.31 
Вплив космічних факторів на довкілля та клімат Землі 89.53.43.07 
Вплив космічних факторів на Землю 89.53.43 
Вплив різних факторів на газову корозію 81.33.05.07 
Вплив сонячної активності та інших космічних факторів на процеси в магнітосфері, іоносфері та атмосфері Землі 89.53.43.05 
Вплив фізичних факторів на здоров'я населення 87.25.25 
Вплив хімічних факторів на здоров'я населення 87.25.27 
Дія фізичних факторів на рослини 34.31.15 
Комплексний вплив антропогенних факторів довкілля на здоров'я населення 87.25.33 
Лікування природними факторами 76.29.60.05 
Методи вивчення впливу екологічних факторів на здоров'я 87.24.35 
Неспецифічні фактори імунітету 34.43.23 
Рівні шкідливого впливу фізичних факторів 87.15.04.27 
Соціальні та психологічні фактори підвищення якості 81.81.23 
Умови, фактори і тенденції інвестиційної діяльності в Україні 67.01.73.07 
Фактори 62.37.43.27 
Фактори і закономірності розвитку міжнародних відносин 11.25.15 
Фактори, що впливають на вихід і якість продуктів напівкоксування 61.53.15.07 
Шкідливий вплив космічних факторів на організм 76.35.29.11 
ФАНЕРА 
Виробництво фанери і плит 66.35 
Виробництво фанери клеєної 66.35.33.15 
Пакування і зберігання фанери і плит 66.35.90 
Перероблення і використання відходів плитного та фанерного виробництва 66.35.91 
Устаткування для виробництва фанери 55.29.39.55 
Фанерне виробництво 66.35.33 
ФАНЕРОСТРУГАЛЬНИЙ 
Фанеростругальні верстати 66.29.35.31 
ФАНЕРУВАЛЬНИЙ 
Фанерувальні роботи 66.37.31 
ФАНОВИЙ 
Стічні та фанові системи на суднах 55.45.33.37 
ФАРБА 
Анілінові друкарські фарби 60.29.11.11 
Друкарська фарба для плоскодруку плоскодрукувальних машин 60.29.11.17 
Друкарські фарби 60.29.11 
Друкарські фарби (чорні та кольорові) 60.29.11.07 
Літографські фарби. Фарби для офсетного друку 60.29.11.19 
Покриття на основі олії та воску. Олійні фарби 81.33.35.07 
Розроблення родовищ природних фарб, заповнювачів, адсорбентів 52.39.49 
Фарби, протикорозійні покриття та покриття для протиобростання суден 55.45.09.21 
Фарби. Емалі 61.65.31 
ФАРБУВАЛЬНИЙ 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
Фарбувальне та оздоблювальне устаткування 55.59.31.31 
Фарбувальні сполуки. Зв'язувальні. Домішки 60.29.11.05 
ФАРБУВАЛЬНО-ОЗДОБЛЮВАЛЬНИЙ 
Устаткування для фарбувально-оздоблювального виробництва 55.59.29.37 
ФАРБУВАННЯ 
Азогени (продукти для холодного або азоїдного фарбування) 61.39.31 
Оздоблення ДВП. Фарбування. Ламінування 66.35.31.19 
Реагенти для підвищення якості і зміцнення фарбуванНя 61.39.09 
Фарбування і оброблення трикотажних полотен і виробів 64.31.23 
Фарбування і оброблення шкіри 64.35.23 
Фарбування і оздоблення 64.29.23 
Хімічна чистка і фарбування виробів 75.33.37 
ФАРМАКОГНОЗІЯ 
Фармакогнозія 76.31.31 
ФАРМАКОДИНАМІКА 
Фармакодинаміка 76.31.29.07 
ФАРМАКОЛОГІЯ 
Біохімічні проблеми фармакології і хіміотерапії 31.27.51 
Ветеринарна фармакологія 68.41.37 
Клінічна фармакологія 76.31.29 
Клінічна фармакологія. Фармація 76.31 
Молекулярна фармакологія і токсикологія 34.15.63 
Приватна фармакологія 34.45.21 
Фармакологія 34.45 
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
Медична і фармацевтична освіта 76.75.33 
Освіта фармацевтична 76.75.33.23 
ФАРМАЦІЯ 
Ветеринарна фармація 68.41.34 
Загальна та професійна фармація 34.45.15 
Клінічна фармакологія. Фармація 76.31 
Фармація 76.31.29.15 
Ферменти і ферментативні процеси у фармації 62.39.51.05 
ФАРМАКОХІМІЯ 
Фармакохімія. Виготовлення лікарських засобів біотехнологічним методом 76.31.35 
ФАСУВАЛЬНИЙ 
Фасувальні машини і автомати для підприємств торгівлі 55.65.29.31 
ФАСУВАННЯ 
Машини і устаткування для фасування та упаковування товарів у роздрібній торгівлі 55.65.29 
ФАУНА 
Історія розвитку фауни і флори антропогенового періоду 38.43.17 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
ФАХІВЕЦЬ 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
ФАЦІЯ 
Фації, формації 52.13.41.13 
ФЕДЕРАЛІЗМ 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
ФЕНІЛКЕТОНУРІЯ 
Фенілкетонурія 76.29.47.23 
ФЕОДАЛІЗМ 
Політичні системи при феодалізмі 11.15.11 
ФЕРИМАГНЕТИКИ 
Феримагнетики 29.19.41 
ФЕРИТИ 
Ферити, п'єзокристали 61.69.41 
ФЕРМА 
Машини, установки і устаткування для тваринницьких ферм та приміщень 55.57.43.31 
Тваринницькі будівлі. Ферми 68.01.82.15 
ФЕРМЕНТ 
Біотехнологічне одержання ферментних препаратів 62.13.41 
Виробництво ферментних препаратів 65.41.33 
Іммобілізовані ферменти 62.39.29.05 
Іммобілізовані ферменти, коферменти, клітини, клітинні елементи 62.39.29 
Інженерна ензимологія Виділення і очищення ферментів 62.39 
Машини і устаткування для ферментної промисловості 55.63.37.29 
Одержання і застосування ферментів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.05 
Ферменти 62.37.43.07 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
Ферменти і ферментативні процеси в науці, техніці і промисловості 62.39.51 
Ферменти і ферментативні процеси в харчовій промисловості 62.39.51.07 
Ферменти і ферментативні процеси в хімічній промисловості 62.39.51.11 
Ферменти і ферментативні процеси у фармації 62.39.51.05 
Ферменти, які використовуються в генетичній інженерії 62.37.99.23 
ФЕРМЕНТАТИВНИЙ 
Ферменти і ферментативні процеси в інших галузях науки, техніки і промисловості 62.39.51.13 
Ферменти і ферментативні процеси в науці, техніці і промисловості 62.39.51 
Ферменти і ферментативні процеси в харчовій промисловості 62.39.51.07 
Ферменти і ферментативні процеси в хімічній промисловості 62.39.51.11 
Ферменти і ферментативні процеси у фармації 62.39.51.05 
ФЕРОМАГНЕТИЗМ 
Антиферомагнетики і слабкий феромагнетизм 29.19.43 
ФЕРОМАГНЕТИК 
Феромагнетики 29.19.39 
ФЕРОМОН 
Феромони 31.23.37 
ФЕРОСПЛАВ 
Виробництво феросплавів 53.31.21 
Виробництво феросплавів в електропечах 53.31.21.17 
Виробництво феросплавів у доменних печах 53.31.21.15 
Властивості і характеристики феросплавів 53.31.21.07 
Інші способи виробництва феросплавів 53.31.21.21 
Металотермічне виробництво феросплавів 53.31.21.19 
Устатковування феросплавного виробництва 55.35.33 
ФЕРОЦЕМЕНТ 
Залізобетон і фероцемент у суднобудуванні 55.45.09.17 
ФЕСТИВАЛЬ 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
Естрадні виступи, турніри, гастролі, програми, фестивалі 18.55.01.11 
Міжнародні художні виставки, конкурси, фестивалі 18.17.65 
Музичні та музикознавчі конкурси, конференції, симпозіуми, фестивалі, гастролі 18.41.01.11 
Танцювальні змагання, фестивалі, чемпіонати, конкурси 18.49.01.11 
Театральні фестивалі, конкурси, гастролі 18.45.01.11 
ФЕХТУВАННЯ 
Фехтування 77.29.59 
ФІГУРА 
Випуклі множини. Розташування геометричних фігур. Геометричні нерівності 27.21.25 
Теорія обертання фігур і притягання природних небесних тіл 41.03.21 
ФІГУРНЕ 
Фігурне катання на ковзанах 77.29.60 
ФІЗИКА 
Будівельна фізика 67.03.05 
Викладання фізики 29.01.45 
Геометричне дослідження об'єктів механіки та фізики 27.21.27 
Загальні питання фізики 29.01 
Інформаційна діяльність у галузі фізики 29.01.29 
Історія фізики. Персоналія 29.01.09 
Лазерна фізика 29.33 
Математичні методи теоретичної фізики 29.05.03 
Математичні моделі квантової фізики 27.35.57 
Математичні моделі лазерної фізики 27.35.36 
Математичні моделі природничих наук і технічних наук. Рівняння математичної фізики 27.35 
Математичні моделі статистичної фізики і термодинаміки 27.35.49 
Математичні моделі фізики напівпровідників 27.35.38 
Математичні моделі фізики плазми, кінетичні рівняння 27.35.51 
Методи статистичної фізики. Космічна електродинаміка, газо- і магнітогідродинаміка 41.17.31 
Методи теорії груп у фізиці 29.05.05 
Механіка і фізика матеріалів та гірських порід 52.13.05 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Нейтронна фізика термоядерних реакторів 58.34.03 
Основи лазерної фізики 29.33.03 
Пропаганда і популяризація знань із фізики 29.01.39 
Розріджені гази. Фізика вакууму 29.17.15.09 
Сонце. Фізика Сонця 38.27.25 
Сучасний стан і перспективи розвитку фізики 29.01.11 
Фізика 29 
Фізика атома і молекули 29.29 
Фізика випромінювання та радіація земного походження 37.31.20 
Фізика газів і рідин. Термодинаміка і статистична фізика 29.17 
Фізика граничного шару атмосфери 37.21.35 
Фізика ґрунтів 68.05.41 
Фізика Всесвіту 41.29.17 
Фізика елементарних частинок. Теорія полів 29.05 
Фізика Землі 37.31 
Фізика і гідродинаміка нафтових систем 52.47.17.05 
Фізика мінералів 38.35.15 
Фізика надр Землі 37.31.15 
Фізика плазми 29.27 
Фізика твердих тіл 29.19 
Фізика ядерних реакторів 29.15.53 
Числові методи у фізиці плазми 29.27.47 
Ядерна фізика 29.15 
ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ 
Аналіз фізико-механічних властивостей 53.81.35.05 
Інші фізико-механічні ефекти 30.19.63 
Фізико-механічні властивості 52.13.05.05 
Фізико-механічні властивості деревини 66.03.05.07 
Фізико-механічні властивості торфу. Характеристика покладів 52.37.05 
ФІЗИКО-ХІМІЧНИЙ 
Вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин 90.27.31 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35.71 
Інші фізико-хімічні властивості 53.03.05.39 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей багатокомпонентних речовин, матеріалів і багатофазних систем 59.35.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей газів 59.35.29 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей речовин і матеріалів 59.35 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей рідин 59.35.31 
Прилади для вимірювання складу і фізико-хімічних властивостей твердих матеріалів 59.35.33 
Процеси фізико-хімічного очищення 61.51.19.07 
Фізико-хімічна гідродинаміка 30.51.25 
Фізико-хімічні властивості металургійних розплавів і вихідних матеріалів металургії 53.03.05 
Фізико-хімічні дослідження в мінералоутворювальних системах 38.39.15 
Фізико-хімічні методи 52.47.27.13 
Фізико-хімічні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.27 
Фізико-хімічні процеси в умовах мікрогравітації 89.53.35 
Фізичні, фізико-хімічні і біохімічні процеси 65.13.23 
ФІЗИКО-ХІМІЯ 
Механіка, теплофізика і фізико-хімія мерзлих ґрунтів, гірських порід і льоду 38.65.17 
ФІЗИЧНИЙ 
Автоматизація фізичного експерименту із застосуванням комп'ютерів 29.03.85 
Біомеханіка фізичних вправ 77.05.07 
Вакуумна техніка у фізичному експерименті 29.03.29 
Вплив фізичних факторів на здоров'я населення 87.25.25 
Вплив фізичного стану лікарських речовин на терапевтичну ефективність 76.31.33.11 
Дія фізичних факторів на рослини 34.31.15 
Дослідження фізичних процесів у космічній плазмі 89.51.35 
Електричні і магнітні вимірювання у фізичному експерименті 29.03.35 
Загальні основи системи фізичного виховання 77.03.05 
Загальні питання фізичної культури і спорту 77.01 
Загальні проблеми фізичного експерименту 29.03 
Залежність явищ від деяких основних фізичних ефектів 29.03.53 
Захист від несанкціонованого доступу. Фізичний захист інформації 50.37.23 
Озброєння на нових фізичних принципах 78.25.21 
З'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми з питань фізичної культури і спорту 77.01.13 
Інші фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07.23 
Історична фізична географія 39.15.15 
Керівні матеріали з питань фізичної культури і спорту 77.01.01 
Лікувальна фізична культура 76.29.61 
Лікувальна фізична культура в акушерстві та гінекології 76.29.61.07 
Лікувальна фізична культура в геронтології 76.29.61.17 
Лікувальна фізична культура в невропатології та психіатрії 76.29.61.11 
Лікувальна фізична культура в ортопедії та травматології 76.29.61.13 
Лікувальна фізична культура в педіатрії 76.29.61.15 
Лікувальна фізична культура при внутрішніх хворобах 76.29.61.05 
Матеріали і покриття, які використовуються у спорті 77.13.09 
Матеріально-технічна база фізичної культури і спорту 77.13 
Медико-біологічні основи фізичної культури і спорту 77.05 
Методики дослідження фізичних властивостей 53.49.19.07 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Моделювання фізичне і математичне 37.21.77 
Моделювання фізичних процесів 28.17.23 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Оброблення даних фізичного експерименту 29.03.45 
Одержування і вимірювання тисків у фізичному експерименті 29.03.25 
Оптичні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.31 
Основні напрями розвитку фізичної хімії 31.15.01.07 
Планування експериментів. Проведення натурних випробувань техніки або фізичних моделей. Аналіз. Удосконалювання математичної моделі 28.29.63.17 
Пропаганда фізичної культури і спорту 77.01.39 
Професійно-прикладне фізичне підготування 77.03.17 
Психологія фізичного виховання 15.81.45.03 
Радіофізика. Фізичні основи електроніки 29.35 
Резонансні методи вимірювання у фізичному експерименті 29.03.37 
Рівні шкідливого впливу фізичних факторів 87.15.04.27 
Системи одиниць фізичних величин. Фізичні константи. Методи і засоби відтворення і передачі розмірів одиниць фізичних величин 90.03.07 
Соціологія фізичної культури 77.03.11 
Статистика фізичної культури і спорту 83.33.43 
Теоретичні питання загальної фізичної географії і ландшафтознавства 39.03.19 
Теорія фізичної культури і спорту 77.03 
Теплові виміри у фізичному експерименті 29.03.21 
Тілесні (фізичні) покарання. Страта 10.77.03.15 
Фізична акустика газів, рідин і твердих тіл 29.37.15 
Фізична географія 39.19 
Фізична геодезія 36.16.31 
Фізична культура в дошкільних закладах 76.35.41.19 
Фізична культура і спорт 77 
Фізична культура на виробництві 76.35.41.17 
Фізична реабілітація 77.03.53 
Фізична хімія 31.15 
Фізичне виховання за державними програмами 77.03.13 
Фізичне моделювання 28.17.15 
Фізичні властивості вод суші. Гідрохімія 37.27.27 
Фізичні властивості гірських порід 38.37.15 
Фізичні властивості матеріалів 81.09.03.05 
Фізичні властивості металів і сплавів 53.49.07 
Фізичні і природні карти 23.04.10 
Фізичні методи діагностики 76.29.11.11 
Фізичні одиниці. Системи одиниць 29.03.15 
Фізичні основи архітектурної та будівельної акустики 29.37.35 
Фізичні основи вакуумної техніки 81.29.03 
Фізичні основи голографії 29.31.33 
Фізичні основи електротехніки 45.03.03 
Фізичні основи застосування лазерів 29.33.51 
Фізичні основи фотографічного процесу 29.31.37 
Фізичні перемінні зірки 41.23.29 
Фізичні поля Землі 37.31.16 
Фізичні проблеми механіки 30.03.17 
Фізичні процеси очищення 61.51.19.05 
Фізичні, геометричні та геодинамічні основи досліджень Землі з космосу 89.57.17 
Фізичні, фізико-хімічні і біохімічні процеси 65.13.23 
ФІЗІОЛОГІЧНИЙ 
Фізіологічна антропологія 34.37.21 
Фізіологічна кібернетика 34.55.17 
Фізіологічна оптика 29.31.47 
Фізіологічна терморегуляція 34.39.43 
Фізіологічні роди 76.29.48.13 
Фізіологічно активні речовини 34.39.49 
ФІЗІОЛОГІЯ 
Біологія і фізіологія культурних рослин 34.31.37 
Вікова фізіологія 34.39.51 
Екологічна фізіологія 34.39.53 
Загальні і теоретичні проблеми нормальної та патологічної фізіології 34.39.03 
Космічна фізіологія 34.51.15 
Методи і апаратура у фізіології людини і тварин 34.39.05 
Методи і апаратура у фізіології рослин 34.31.05 
Морфологія і фізіологія вірусів 34.25.17 
Морфологія і фізіологія мікроорганізмів 34.27.17 
Патологічна фізіологія 76.03.53 
Фізіологія бруньок 34.39.35 
Фізіологія вагітності 76.29.48.07 
Фізіологія домашніх і сільськогосподарських тварин 34.39.57 
Фізіологія ендокринної системи. Гормональна регуляція 34.39.39 
Фізіологія людини і тварин. Моделювання розумових процесів 34.39 
Фізіологія нервово-м'язової системи скелета. Рухливість 34.39.21 
Фізіологія різних видів діяльності людини 34.39.55 
Фізіологія рослин 34.31 
Фізіологія сенсорних систем. Периферична нервова система 34.39.19 
Фізіологія сполучної тканини 34.39.47 
Фізіологія спорту 77.05.05 
Фізіологія центральної нервової системи 34.39.17 
Фізіологія шкіри 34.39.45 
ФІЗІОТЕРАПІЯ 
Курортологія і фізіотерапія 76.29.60 
ФІЗКУЛЬТУРА 
Історія фізкультури і спорту. Персоналія 77.01.09 
Методика проведення фізкультурних свят і спортивних змагань 77.31.03 
Фізкультурні кадри 77.01.79 
ФІЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВЧИЙ 
Фізкультурно-оздоровча робота 77.03.15 
ФІЛАТЕЛІЯ 
Філателія 49.47.35 
ФІЛОЖОФСЬКО-ТЕОЛОГІЧНИЙ 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
Філоиофсько-теологічна суспільна теорія 21.41.31 
ФІЛОСОФ 
Кадри філософів 02.01.79 
ФІЛОСОФІЯ 
Викладання філософії 02.01.45 
Всесвітня історія філософії 02.91.09 
Загальні питання філософії 02.01 
Загальні проблеми сучасної соціальної філософії 02.41.11 
Загальні проблеми сучасної філософії 02.11 
Іиторія марксистсько-ленінської філософії 02.91.15 
Інформаційна діяльність у галузі філософії 02.01.29 
Історія філософії 02.91 
Історія філософії в окремих країнах 02.91.17 
Міжнародне співробітництво в галузі філософії 02.01.17 
Наукові товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми в галузі філософії 02.01.13 
Окремі напрями і школи сучасної філософії 02.11.21 
Організація науково-дослідної роботи в галузі філософії 02.01.21 
Політичні науки і філософія 11.01.61 
Релігійна філософія 21.31.41 
Соціальна філософія 02.41 
Теорія, методологія і філософія культури 13.07 
ФІЛОСОФІЯ 02 
Філософія 17.01.15.15 
Філософія архітектури. Принципи дизайну. Пропорції, пристосування оптичного ефекту 67.07.05 
Філософія в окремих країнах. Персоналія 02.11.91 
Філософія і методологія науки 02.31 
Філософія і релігія 21.31 
Філософія історії 03.01.06 
Філософія людини 02.15.51 
Філософія моралі 02.51.45.05 
Філософія релігії 21.31.35 
Філософія релігії та атеїзму 02.71 
Філософія цінностей 02.15.61 
Філософія як наука 02.01.07 
ФІЛОСОФСЬКИЙ 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи екології людини 87.03.04 
Методологічні, філософські і загальні теоретичні основи охорони довкілля 87.03.03 
Пропаганда і популяризація філософських знань 02.01.39 
Філософські і методологічні проблеми математичних, природничих і технічних наук 02.31.31 
Філософські і методологічні проблеми науки і наукового знання в цілому 02.31.21 
Філософські і методологічні проблеми суспільних наук 02.31.55 
Філософські питання і методологія 29.01.07; 30.01.07; 34.01.07; 37.01.07; 38.01.07; 39.01.07; 41.01.07; 53.01.07; 62.01.07; 73.01.07; 89.01.07 
Філософські питання і методологія економічних наук 06.01.07 
Філософські питання і методологія із стандартизації 84.01.07 
Філософські питання і методологія педагогіки 14.01.07 
Філософські питання і методологія психології 15.01.07 
Філософські питання і методологія, що відносяться до розглянутої території 23.01.07 
Філософські питання хімії і методологія 31.01.07 
Філософські питання, методологія і методи дослідження в мовознавстві 16.01.07 
Філософські проблеми в сфері медицини і охорони здоров'я 76.01.07 
Філософські проблеми держави і права 10.07.27 
Філософські системи і погляди 02.11.21.03 
ФІЛОСОФСЬКО-ТЕОРЕТИЧНИЙ 
Окремі філософсько-теоретичні проблеми культури 13.07.25 
ФІЛЬМ 
Використання, зберігання і реставрація фільмових матеріалів 60.33.21 
Короткометражні фільми 18.67.45.19 
Науково-популярні фільми 18.67.45.17 
Продаж і закупівля фільмів 18.67.75.11 
Художні фільми 18.67.45.15 
ФІЛЬТР 
Електромеханічні фільтри 47.59.47 
Надплитні фільтри побутові 55.67.31.37 
Осад на фільтрі 87.53.13.39 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Пристрої для очищення повітря. Повітряні фільтри 55.55.43.31 
Фільтр 87.01.81.35 
Фільтри 47.41.29 
ФІЛЬТРАЦІЯ 
Математичні моделі фільтрації 27.35.25 
Устаткування для фільтрації, сепарації та осадження 55.39.31.31 
Фільтрація та інфільтрація в однорідних і неоднорідних ґрунтах і підґрунті 70.03.19 
ФІЛЬТРУВАЛЬНИЙ 
Виробництво фільтрувальних, сепараційних, сорбувальних текстильних матеріалів 64.29.99.25 
Засоби водопостачання. Добування води. Опріснювачі води. Фільтрувальні станції 78.25.11.15 
Машини і для виробництва фільтрувальних мундштуків 55.63.45.33 
Фільтрувальне устаткування 70.27.13.07 
ФІЛЬТРУВАННЯ 
Прилади для фільтрування 31.05.35.07 
Фільтрування 53.03.13.23 
ФІНАНСИ 
(Фінанси...) -> 0Д.ЕВ 06.71.25 
(Фінанси...) -> 0Д.ЕВ.АҐ 06.75.39 
Державні фінанси. Податки 06.73.15 
Міжнародні фінанси 06.51.87 
Основний і оборотний капітал підприємства. Капіталовкладення. Фінанси 06.81.30 
Статистика фінансів 83.29.13 
ФІНАНСОВИЙ 
Відповідальність за порушення фінансового законодавства 10.21.65 
Грошові та фінансові теорії і політика 06.73.07 
Управління фінансовими ринками 82.13.25 
Фінансова діяльність держави. Фінансовий контроль 10.21.21 
Фінансова наука. Грошові та податкові теорії. Кредитно-фінансові інститути 06.73 
Фінансове планування 76.75.75.07 
Фінансове посередництво. Страхування. Ощадна справа 06.73.65 
Фінансове право 10.21 
Фінансове право окремих країн 10.21.91 
Фінансові кошти, виділені на охорону довкілля 87.01.75.33 
ФІНАНСОВО-ПРОМИСЛОВИЙ 
Концентрація капіталу. Фінансово-промислові групи. Інвестиційні інститути 06.52.21 
ФІНАНСУВАННЯ 
Правове регулювання державних витрат і бюджетного фінансування 10.21.51 
ФінансуванНя зовнішньої торгівлі 72.15.44 
Фінансування військових витрат 78.75.43 
Фінансування військових витрат України 78.75.43.03 
Фінансування військових витрат інших країн. 78.75.43.05 
Фінансування науки 12.75.21 
ФІРМА 
Зовнішньоторговельні національні організації, фірми, спільні товариства і спільні підприємства 72.75.33 
Опис будівельних підприємств і фірм 67.01.76 
Опис підприємств і фірм 23.01.76 
Провідні фірми, виробники канцелярських товарів 80.39.01.76 
Системи і служби стандартизації підприємств, фірм 84.13.21 
ФІРМОВИЙ 
Фірмові магазини 71.31.11.31 
ФІТОТЕРАПІЯ 
Фітотерапія. Лікарські рослини 76.35.49.15 
ФІТОЦЕНОЛОГІЯ 
Рослинність. Фітоценологія 34.29.35 
ФЛАВОНОЇД 
Кумарини, флавоноїди, антоціаніни і споріднені сполуки 31.23.39 
ФЛАКОН 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
ФЛАТЕР 
Вібрації. Флатер. Бафтинг 55.47.05.35 
ФЛОРА 
Історія розвитку фауни і флори антропогенового періоду 38.43.17 
Торгівля видами дикої фауни і видами дикорослої флори 87.27.11 
ФЛОТ 
Допоміжний флот 78.27.13.11 
Експлуатація флоту, організація і технологія перевезень на водному транспорті 73.34.61 
Інші питання технічної експлуатації флоту рибної промисловості 69.33.99 
Кримінальне право морського торговельного флоту 10.77.05.03 
Науково-експедиційний флот 12.41.65.11 
Судноремонт флоту рибної промисловості 69.33.43 
Технічна експлуатація флоту рибної промисловості 69.33 
Холодильне устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
ФЛОТАЦІЙНИЙ 
Флотаційні речовини 61.71.29.23 
ФЛОТАЦІЯ 
Флотація 53.37.15.19 
ФЛОТОРЕАГЕНТ 
Флотореагенти 52.45.19.05 
ФЛУКТУАЦІЙ 
Вплив флуктуацій на системи в точках нестійкості. Рівняння для параметрів порядку з урахуванням флуктуацій 28.29.65.23 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ФЛУОРЕСЦЕНЦІЯ 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
ФЛЮОРИТ 
Розроблення родовищ флюориту 52.41.35 
ФЛЮС 
Пасти, припої, флюси 47.09.61 
ФОЛЬГА 
Виробництво листів і фольги кольорових металів і сплавів 53.43.39 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
Нанесення металевого покриття способом приклеювання фольги або порошку 81.33.33.17 
ФОЛЬКЛОР 
Жанри і види фольклору 17.71.07.13 
Загальні проблеми фольклору 17.71.01.03 
Історія вивчення фольклору 17.71.09 
Мова і стиль фольклору 17.71.07.15 
Народність і патріотизм у фольклорі 17.71.01.23 
Походження фольклору 17.71.01.15 
Творчий процес у фольклорі 17.71.07.05 
Теорія фольклору 17.71.07.03 
Традиції і імпровізація у фольклорі. Типи творів і виконавців фольклору 17.71.07.11 
Фольклор і література 17.71.01.19 
Фольклор інших слов'янських народів 18.41.85.15 
Фольклор як форма суспільної свідомості.Специфіка фольклору 17.71.01.11 
ФОЛЬКЛОРИСТИКА 
Фольклористика 18.41.85 
ФОНД 
Архівний фонд 13.71.15.13 
Виробничі фонди. Основні та оборотні фонди. Оборотні кошти. Основний оборотний капітал 06.75.31 
Громадські фонди утримування та обслуговування дітей в дитячих установах 10.67.59 
Заповідна справа. Природно-заповідний фонд України 87.31 
Комплектування, облік і зберігання фондів джерел інформації 20.17.17 
Наукова комплектація музейного фонду 13.51.15.11 
Науково-довідковий апарат документації Архівного фонду 13.71.07.11 
Облік і зберігання музейного фонду 13.51.15.13 
Оптимізація фонду нормативних документів. Категорії, види, структура фондів 84.15.17 
Правовий режим земель державного водного фонду 10.55.55 
Правовий режим земель державного лісового фонду 10.55.53 
Правовий режим земель державного фонду 10.55.57 
Природоохоронна, науково-дослідна, еколого-освітня, рекреаційна та інша діяльність на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду України 87.31.93 
Системний аналіз організації капітального ремонту житлового фонду 67.13.87 
Статистика основних фондів 83.29.29 
Технічна експлуатація і ремонт житлового фонду 75.29.31 
Фонди соціального забезпечення і соціального страхування 10.67.61 
ФОНДОВІДДАЧА 
Економічна ефективність виробництва. Фондовіддача 06.75.61 
ФОНДОМІСТКІСТЬ 
Матеріаломісткість, фондомісткість, трудомісткість продукції 06.75.51 
ФОНЕНДОСКОП 
Фонендоскопи 76.13.15.13 
ФОНЕТИКА 
Фонетика 16.21.37.05 
Фонологія. Фонетика. Акцентологія 16.21.37 
ФОНОЛОГІЧНИЙ 
Фонологічна система мови 16.21.37.03 
ФОНОЛОГІЯ 
Фонологія. Фонетика. Акцентологія 16.21.37 
ФОРМА 
Види і форми відпочинку і туризму 71.37.05 
Виникнення влади. Стародавні, історичні форми влади 11.15.05.03 
Виникнення релігій та їхні ранні форми 21.15.09 
Випускні форми барвників і пігментів 61.39.71 
Готові лікарські форми 61.45.39 
Граматична форма і граматична категорія 16.21.39.15 
Декоративні (сувенірні) вироби (настінні прикраси, декоративні вази, жіночі прикраси, скульптура малих форм та ін.) 80.31.31.13 
Діофантові рівняння. Теорія форм 27.15.23 
Електронні бібліотеки. Електронні форми інформаційних ресурсів 13.31.11.21 
Загальні питання щодо лиття в піщані форми 55.15.21.01 
Заливання форм 55.15.21.27 
Зміна форми держави 11.15.01.55 
Зміст і форма в музиці 18.41.07.15 
Керамічна пластика (іграшки, малі скульптурні форми та ін.) 80.31.37.19 
Лиття в піщані форми 55.15.21 
Лікарські форми 76.31.29.13 
Логічні форми і закони 02.21.21 
Масові форми поведінки поза колективом 15.41.51 
Машини та обладнання для виготовлення друкарських форм, за винятком форм високого друку 60.29.17.19 
Машини та обладнання для виготовлення форм високого друку 60.29.17.17 
Мистецтво та інші форми суспільної свідомості 18.07.25 
Мистецтво як форма духовної творчості людини 18.07.23.05 
Оптовий продаж товарів: форми, методи, технологія 71.29.12.05 
Організаційні форми і методи стандартизації в машинобудуванні 55.01.37.21 
Організаційні форми і методи стандартизації в металургії 53.01.37.37 
Організаційні форми і структури управління 82.15.09 
Позавіросповідні форми релігії 21.15.67 
Складання форм 55.15.21.25 
Спресовані деревинноостружкові матеріали у формі плит, брусів, дощок тощо 61.55.91.07 
Суб'єкти господарювання, що здійснюють внутрішню торгівлю, їхні форми власності та організаційно-правові форми господарювання 71.01.52 
Сучасні форми влади 11.15.05.05 
Сушіння форм і стрижнів 55.15.21.23 
Технологія відтворення. Виготовлення друкарських форм 60.29.15.07 
Типи і форми права. Сутність, методологія і елементи права. Правові дисципліни 10.07.61.03 
Торговельні установи. Організаційні форми торговельної діяльності 71.01.97 
Трансформація форм власності (приватизація, націоналізація). Банкрутство 06.52.23 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
Устаткування для виготовлення друкованих форм 55.61.33 
Устаткування і форми застосування пестицидів та речовин для дезинфекції 61.49.39 
Фольклор як форма суспільної свідомості.Специфіка фольклору 17.71.01.11 
Форми виховної роботи в школі 14.25.05.11 
Форми зовнішньої торгівлі 72.13.73 
Форми і методи боротьби зі злочинністю і попередження злочинів 10.81.71 
Форми і методи обслуговування в готелях 71.35.13 
Форми і методи управління 10.17.35 
Форми і системи виборчого права 10.15.37.05 
Форми міської забудови і масивів 67.25.19.05 
Форми розрахунків у зовнішньоторговельних операціях 72.21.31 
Форми спостережень 83.03.03.07 
Формувальні форми 55.15.19.25 
Художній твір. Зміст і форма в мистецтві 18.07.49 
ФОРМАЛІЗОВАНИЙ 
Інформаційні і формалізовані мови 16.31.31 
ФОРМАЛЬНИЙ 
Теорія скінченних автоматів і формальних мов 28.25 
Формальні моделі семантики 16.21.51.11 
ФОРМАЦІЯ 
Закони народонаселення в різних суспільно-економічних формаціях 05.11.35 
Соціальна структура різних суспільно-економічних формацій 04.21.35 
Суспільно-економічні формації 11.15.01.51 
Технологічні аспекти підготування молодих учених нової формації в ХХІ ст. 67.01.79.05 
Фації, формації 52.13.41.13 
ФОРМНИЙ 
Формні процеси і устаткування 60.29.15 
ФОРМОТВОРНИЙ 
Ковальські, слюсарні та інші формотворні роботи в будівництві 67.13.45 
ФОРМУВАЛЬНИЙ 
Готування формувальних і стрижневих сумішей 55.15.19.19 
Загальні питання щодо формувальних матеріалів 55.15.19.01 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
Формувальні матеріали 55.15.19 
Формувальні суміші 55.15.19.15 
Формувальні та стрижневі машини 55.15.21.21 
Формувальні форми 55.15.19.25 
ФОРМУВАННЯ 
ГВС формування синтетичних смол 81.19.51.15 
Збройні формування національно-визвольних рухів 78.27.63 
Інші військові формування 78.27.65 
Машини для формування і розтяування заготівок 55.59.41.33 
Роль кольору у формуванні художнього образу виробу 81.95.05.05 
Спеціальне озброєння та техніка інших військових формувань і правоохоронних органів 78.25.51 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства внутрішніх справ (внутрішніх військ) 78.25.51.11 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Спеціальне озброєння та техніка формувань служби безпеки держави 78.25.51.13 
Тара спеціального виготовлення або формування. Солом'яні оболонки для пляшок 81.90.11.07 
Теорія спікання порошків, волокон і формувань 53.39.03.15 
Теорія формування порошків і волокон 53.39.03.13 
Формування вічно- і сезоннозамерзлих порід 38.65.15 
Формування Міністерства внутрішніх справ (внутрішні війська) 78.27.65.11 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
Формування оптичного зображення. Оптичні прилади та оптичні методи вимірювання 29.31.29 
Формування покладів і родовищ нафти, газу і конденсату 38.53.17 
Формування рішень в інтелектуальному середовищі. Моделі міркувань 28.23.20 
Формування служби безпеки держави 78.27.65.13 
Формування структури і властивостей заготовок і прокату 53.43.03.19 
ФОРМУЛА 
Елементарна алгебра: дії, формули 27.17.14 
Формула винаходу і корисної моделі 85.35.03.13 
Формули винаходу (корисної моделі) 85.29.07.17 
ФОРМУЛЮВАННЯ 
Зовнішнє проектування. Входи і виходи системи. Вимоги до системи. Формулювання задачі. З'ясування роботи системи 28.29.63.13 
ФОРМУЛЯР 
Формуляри. Бланки 60.29.29.35 
ФОРСМАЖОР 
Форс-мажорні обставини 72.27.35 
ФОРСТЕРИНОВИЙ 
Магнезитові, форстеринові, шпінельні, доломітові вогнетриви 61.35.35.11 
ФОРСУВАННЯ 
Форсування ДВЗ. Наддування 55.42.27.49 
ФОРСУНКА 
Схеми регулювання і регулятори роботи топок, пальників і форсунок парових котлів 55.36.81.35 
Теплова робота і конструкція паливних металургійних і нагрівальних печей, рекуператорів, регенераторів, форсунок і пальників 53.07.05 
ФОСФАТ 
Природні фосфати. Виробництво фосфорних добрив 61.31.41.05 
Розроблення родовищ фосфатів 52.41.33 
Складні добрива на основі азотнокислотного розкладу фосфатів 61.33.35.11 
ФОСФАТУВАННЯ 
Захисне фосфатування. Бондеризація 81.33.33.25 
Фосфатування, хроматування, оксидування тощо 55.22.17.17 
ФОСФІД 
Гідрид фосфору. Фосфіди 61.31.41.17 
ФОСФОР 
Гідрид фосфору. Фосфіди 61.31.41.17 
Сполуки фосфору, що містять галогени 61.31.41.19 
Фосфор і його сполуки 61.31.41 
Фосфор- і миш'якорганічні сполуки 31.21.29.13 
ФОСФОРЕСЦЕНЦІЯ 
тоди і засоби вимірювання параметрів люмінесценції, фосфоресценції, флуоресценції 90.27.37.23 
ФОСФОРИТНИЙ 
Виробництво фосфоритного борошна 61.33.31.05 
ФОСФОРНИЙ 
Виготовлення запальних і фосфорних мас 66.39.17 
Виробництво складних добрив на основі фосфорної кислоти. Амофос і діамофос 61.33.35.05 
Природні фосфати. Виробництво фосфорних добрив 61.31.41.05 
Складні добрива на основі фосфорної і азотної кислот. Нітроамофос 61.33.35.07 
Фосфорні добрива 61.33.31 
ФОСФОРОВМІСНИЙ 
Виробництво фосфоровмісних кислот. Ортофосфорна кислота 61.31.41.07 
Фосфоровмісні солі. Ортофосфати 61.31.41.11 
ФОТО- 
Виробництво фото- і кіноапаратури та устаткування 60.33.17 
Застосування фото- і кінотехніки в мистецтві, медицині, науці та техніці 60.33.51 
ФОТОАПАРАТ 
Аксесуари фотоапаратів 60.33.19.25 
Копіювальні камери, фотоапарати 60.31.19.07 
Оптичні деталі фотоапаратів 60.33.19.21 
Цифрові відеокамери та фотоапарати 50.10.47 
ФОТОГРАММЕТРИЧНИЙ 
Наземна фотограмметрична зйомка 36.29.23 
Фотограмметричне оброблення знімків 36.29.27 
ФОТОГРАММЕТРІЯ 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в архітектурі, археології і медицині 36.23.33 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в будівництві 36.23.27 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в землевпорядженні, лісовому і водному господарстві, природознавстві 36.23.25 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в інших галузях економіки 36.23.35 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії під час пошуків і розроблення родовищ корисних копалин 36.23.31 
Застосування геодезії, аерозйомки і фотограмметрії в транспорті 36.23.29 
Прикладна геодезія. Прикладні застосування аерозйомки і фотограмметрії 36.23 
ФОТОГРАФІЧНИЙ 
Технологія фотографічних матеріалів 61.41 
Фізичні основи фотографічного процесу 29.31.37 
Фотографічні матеріали, негативи і позитиви 60.33.09.05 
Фотографічні хімікалії, розчини та хімікалії для завершальної роботи 60.33.09.07 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
ФОТОГРАФІЯ 
Галереї, виставки, проекти, музеї фотографій 18.31.61.05 
Галогеносрібні матеріали для кольорової фотографії 61.41.31 
Галогеносрібні матеріали для чорно-білої фотографії 61.41.29 
Історія фотографії та фототехніки 18.31.61.09 
Несрібні матеріали для фотографії 61.41.35 
Сучасний стан фотографії 18.31.61.15 
Техніка наукового застосування фотографії 60.33.51.05 
Художня фотографія 18.31.61 
ФОТОЕЛЕКТРИЧНИЙ 
Фотоелектричні, оптоелектроннні вимірювальні прилади. Інфрачервона техніка 90.27.37.37 
ФОТОЕЛЕКТРОННИЙ 
Вакуумні фотоелектронні прилади 47.29.31 
ФОТОЗБІЛЬШУВАЧ 
Апаратура для знімання. Камери. Фотозбільшувачі 60.33.19.07 
ФОТОЗНІМОК 
Унікальні споруди та їхні фотознімки, малюнки 23.04.55 
Фотознімки ландшафтів 23.04.11 
ФОТОКІНОЗНІМАННЯ 
Технологія і устаткування фотокінознімання та проекції 60.33.15 
ФОТОКІНОМАТЕРІАЛ 
Фотокіноматеріали та їхнє оброблення 60.33.09 
ФОТОКІНОРОБОТА 
Фотокінороботи на замовлення населення 75.33.55 
ФОТОКІНОТЕХНІКА 
Поліграфія. Репрографія. Фотокінотехніка 60 
Теоретичні основи фотокінотехніки 60.33.03 
Фотокінотехніка 60.33 
ФОТОКОПІЮВАЛЬНИЙ 
Фотокопіювальні машини (із застосуваннням чутливого паперу) 60.31.19.11 
Фотокопіювальні прилади та камери. Збільшувачі 60.31.19 
ФОТОПОЛІМЕР 
Фотополімери 76.09.29.07 
ФОТОСИНТЕЗ 
Фотосинтез 34.31.17 
ФОТОСИНТЕТИЧНИЙ 
Біохімічні паливні елементи і фотосинтетичні комірки 62.35.37 
ФОТОСКЛАДАЛЬНИЙ 
Складальне і фотоскладальне устаткування 55.61.31 
ФОТОТЕРАПІЯ 
Світлолікування (Фототерапія) 76.29.60.15 
ФОТОТЕХНІКА 
Історія фотографії та фототехніки 18.31.61.09 
ФОТОТОПОГРАФІЯ 
Топографія. Фототопографія 36.29 
ФОТОФІЗИЧНИЙ 
Фотофізичні та фотохімічні процеси в біології 34.17.09 
ФОТОХІМІЧНИЙ 
Фотофізичні та фотохімічні процеси в біології 34.17.09 
Фотохімія. Фотохімічні процеси 31.15.29.05 
ФОТОХІМІЯ 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
Фотохімія. Фотохімічні процеси 31.15.29.05 
ФРАЗЕОЛОГІЯ 
Фразеологія 16.21.49 
ФРАНЦІЯ 
Авіабудування у США, Англії, Франції, ФРН, Канаді та інших країнах 55.47.01.35 
ФРАНЦУЗЬКИЙ 
Французький балет 18.49.91.17 
ФРАНЧАЙЗИНГ 
Франчайзинг 85.33.05.23 
ФРЕЗА 
Фрези 66.29.37.07 
Фрези дереворізальні 55.31.39.31 
ФРЕЗЕРНИЙ 
Фрезерні верстати 66.29.35.19 
Фрезерні деревообробні верстати 66.29.29.17 
ФРЕЗЕРУВАННЯ 
Фрезерування 66.29.31.17 
ФРЕЙМА 
Фрейми 16.21.51.15 
ФРИКЦІЙНИЙ 
Спікливі фрикційні матеріали 55.09.35.21 
Фрикційні передачі і передачі гнучким зв'язком 55.03.45.15 
ФРІСТАЙЛ 
Фрістайл 72.29.79 
ФРОЙДИЗМ 
Фройдизм 17.01.25.11 
ФРУКТ 
Виробництво заморожених овочів і фруктів 65.53.31 
Виробництво сушених овочів і фруктів 65.53.33 
Зберігання овочів і фруктів 65.53.09 
Машини і устаткування для торгового оброблення, розфасовування та упаковування картоплі, овочів і фруктів 55.65.31 
ФРУКТОВИЙ 
Виробництво фруктових консервів 65.53.29 
ФТОР 
Бром, фтор, йод та їхні сполуки 61.31.39 
ФТОРИД 
Фториди 61.31.39.27 
ФТОРИСТИЙ 
Фтористий водень. Фтористоводнева кислота 61.31.39.31 
ФТОРИСТОВОДНЕВИЙ 
Фтористий водень. Фтористоводнева кислота 61.31.39.31 
ФТОРОСИЛІКАТ 
Кремнефтористоводнева кислота. Фторосилікати 61.31.39.33 
ФУКЦІОНАЛЬНИЙ 
Медичні комплекси, системи і прилади для фукціональної діагностики 76.13.15 
ФУНГІЦИД 
Фунгіциди, бактерициди, протруювачі насіння, речовини для дезинфекції 61.49.35 
ФУНДАМЕНТ 
Будування фундаментів з цегли і бутового каменю 67.13.21.07 
Основи і фундаменти 67.11.29 
Роботи щодо облаштування основ і фундаментів. Забивання паль 67.13.21 
ФУНДАМЕНТАЛЬНИЙ 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
Геометрія в просторах з іншими фундаментальними групами 27.21.23 
Фундаментальна астрометрія. Каталоги 41.15.15 
Фундаментальна бібліографія 13.41.23.17 
Фундаментальні аспекти інженерної ензимології 62.39.02.05 
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ 
Інші функціональні структури збройних сил 78.27.15.13 
Наближені методи функціонального аналізу 27.39.29 
Нелінійний функціональний аналіз 27.39.27 
Прилади функціональної мікроелектроніки 47.33.37 
Проектування "одиничних ниток". Системна логіка. Функціональні схеми, алгоритми, блок-схеми устатковування 28.29.63.19 
Скінченні різниці. Функціональні та інтегральні рівняння 27.33 
Функціональне харчування, функціональні харчові продукти 71.33.23 
Функціональний аналіз і теорія оператора 27.39 
Функціональний стан людини, яка працюює 81.95.53.11 
Функціональні рівняння і теорія кінцевих різниць 27.23.19 
Функціональні структури збройних сил 78.27.15 
ФУНКЦІОНУВАННЯ 
Архітектура, структура і загальні принципи функціонування електронних обчислювальних машин (ЕОМ) і ОК 50.33.03 
Види ринків та їхнє функціонування 82.15.21.13 
Наукові і технічні товариства, питання їхнього створення і функціонування 53.01.13.05 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Системи автоматичного контролю функціонування складних систем 50.43.19 
Системи забезпечення функціонування технологічного устаткування ГВС 81.19.39 
Створення і функціонування заповідників 13.61.08.11 
ФУНКЦІЯ 
Алгоритми і обчислювальні функції 27.03.17 
Виховна функція 17.07.13.05 
Гармонійні функції та їхні узагальнення 27.27.24 
Дескриптивна теорія функцій 27.25.15 
Конформне відображення і геометричні питання теорії функцій комплексних змінних. Аналітичні функції та їхні узагальнення 27.27.17 
Метрична теорія функцій 27.25.17 
Органи державного управління. Склад, структура, функції, компетенція, повноваження, відповідальність 82.13.11 
Пізнавальна функція 17.07.13.03 
Порушення функції молочних залоз 76.29.48.19 
Походження, сутність, історичні типи і функції держави і права 10.07.21 
Розподіл функцій між людиною і машиною 81.95.61.05 
Структура і функції біополімерів 31.27.15 
Структура і функції соціології 04.01.07.05 
Теорія функцій дійсної змінної 27.25 
Теорія функцій комплексних змінних 27.27 
Узагальнені функції 27.39.17 
Функції багатьох комплексних змінних 27.27.19 
Функції державного та адміністративного управління 82.13.03.05 
Функції літератури 17.07.13 
Функції одної комплексної змінної 27.27.15 
Функції управління економікою 82.15.05 
ФУРА 
Гужові колісні транспортні засоби. Візки. Фури. Карети 73.49.99.05 
ФУРНІТУРА 
Асортимент фурнітури 64.47.71 
Випробування і контролювання якості фурнітури 64.47.81 
Виробництво окремих видів фурнітури 64.47.29 
Виробництво фурнітури 64.47 
Матеріали для виготовлення фурнітури 64.47.09 
Меблева фурнітура 66.37.37 
ФУТБОЛ 
Футбол 77.29.61 
ФУТЕРУВАЛЬНИЙ 
Кам'яні і футерувальні роботи 67.13.37 
ФУТЛЯР 
Чохли. Сумки. Футляри 60.33.19.27 
ФУТУРОЛОГІЯ 
Прогнозування. Футурологія 82.29 
ХАРАКТЕР 
Залежність вибору матеріалу, викінчення і характеру оброблення поверхні від "образного змісту" і характеру довкілля 81.95.07.07 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від експлуатаційних та інших вимог, висунутих конкретними умовами 81.95.07.11 
Залежність вибору матеріалу, оброблення і характеру оброблення поверхні від умов експлуатації 81.95.07.05 
Компонування і загальний характер рушійих і енергетичних установок 55.49.07.39 
Конституції і документи конституційного характеру 10.15.23 
Матеріали загального характеру 87.01.05 
Матеріали загального характеру 06.01.05; 27.01.05; 28.01.05; 29.01.05; 30.01.05; 31.01.05; 34.01.05; 37.01.05; 38.01.05; 39.01.05; 41.01.05; 43.01.05; 44.01.05; 45.01.05; 47.01.05; 49.01.05; 50.01.05; 52.01.05; 53.01.05; 55.01.05; 58.01.05; 59.01.05; 61.01.05; 62.01.05; 64.01.05; 65.01.05; 66.01.05; 67.01.05; 68.01.05; 69.01.05; 70.01.05; 71.01.05; 72.01.05; 73.01.05; 76.01.05; 82.01.05; 83.01.05; 85.01.05; 89.01.05; 90.01.05 
Матеріали загального характеру з акредитації 84.07.05 
Матеріали загального характеру з геодезії і картографії 36.01.05 
Матеріали загального характеру із стандартизації 84.01.05 
Матеріали загального характеру із сертифікації 84.05.05 
Матеріали загального характеру щодо розглянутої території 23.01.05 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Офіційні документи. Матеріали загального характеру 05.01.05 
Системний характер мови 16.21.15.03 
Характер випромінювання 41.17.33 
Характер особистості 15.21.51.05 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
Атестація метрологічних характеристик стандартних зразків 90.29.25.11 
Вимірювання окремих величин і характеристик 90.27 
Властивості і характеристики феросплавів 53.31.21.07 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39.71 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41.71 
Геологічні характеристики родовищ 52.13.03.05 
Демографічні характеристики ринку праці. Праця жінок, молоді, літніх, національних меншин і інших категорій осіб 06.77.97 
Джерела випромінювань, їхні типи та характеристики 58.31.29 
Експлуатаційні та теплотехнічні характеристики енергетичних палив 44.31.29 
Загальна характеристика і класифікація будівельних матеріалів і виробів. Матеріалознавство 67.09.05 
Загальна характеристика речення. Предикація і предикативність 16.21.43.15 
Загальні технічні характеристики космічних проектів і програм 89.25.15 
Загальні характеристики космодрому і стартових комплексів 55.49.49.13 
Інші термодинамічні характеристики 53.03.03.43 
Кількісні характеристики 28.27.19 
Конструкція і технічні характеристики роботів і маніпуляторів 55.30.05 
Медико-географічна характеристика окремих територій, охорона здоров'я в окремих країнах 39.25.23 
Методи і засоби вимірювання параметрів і характеристик поширення світла в різних середовищах 90.27.37.19 
Методи і засоби вимірювання параметрів при інтерференції та дифракції світла. Вимірювання характеристик когерентності випромінювання 90.27.37.27 
Методи і засоби одержання та вимірювання характеристик поляризованого випромінювання. Поляриметрія, еліпсометрія, вимірювання характеристик за подвійної променезаломлюваності 90.27.37.21 
Основні характеристики і властивості ядер 29.15.17 
Основні характеристики і задачі геометричного моделювання 81.14.10.05 
Основні характеристики процесів газифікації твердих горючих копалин 61.53.19.07 
Прилади для вимірюванння спектральних характеристик іонізуючого випромінювання 59.43.33 
Прилади для вимірювання акустичних величин і характеристик 59.39 
Прилади для вимірювання механічних характеристик 59.31.37 
Прилади для вимірювання оптичних і світлотехнічних величин і характеристик 59.41 
Прилади для вимірювання характеристик акустичних шумів 59.39.37 
Прилади для вимірювання характеристик джерел акустичного випромінювання 59.39.29 
Прилади для вимірювання характеристик джерел оптичного випромінювання 59.41.29 
Прилади для вимірювання характеристик електричного поля і активних електричних величин 59.29.29 
Прилади для вимірювання характеристик магнітних полів, магнітних властивостей матеріалів 59.29.33 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів акустичного випромінювання 59.39.35 
Прилади для вимірювання характеристик приймачів і перетворювачів оптичного випромінювання 59.41.35 
Принципи і схеми регулювання роботи, динамічні характеристики котлоагрегатів 55.36.81.29 
Проектування типових плоских і просторових механізмів за заданими кінематичними характеристиками 59.14.02.11 
Регіональні гідрологічні характеристики 37.27.33 
Робочі характеристики ДВЗ 55.42.03.37 
Статистичні дослідження, діаграми, залежності зоряних характеристик. Спостережувані параметри і характеристики зірок 41.23.17 
Теорія вимірювання, оцінювання точності та невизначеності вимірювання, нормування метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки та інформаційно-вимірювальних систем 90.03.03 
Термодинамічні характеристики речовин металургійних процесів 53.03.03 
Техніко-економічні характеристики верфей і суднобудівних заводів 55.45.15.15 
Технічні характеристики і конструкції ДВЗ 55.42.31.31 
Технічні характеристики і конструкції дизелів 55.42.29.29 
Технічні характеристики та опис суден 55.45.35.29 
Технічні характеристики устаткування загального металургійного призначення 53.01.83.13 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Фізико-механічні властивості торфу. Характеристика покладів 52.37.05 
Характеристика і застосування продуктів напівкоксування 61.53.15.05 
Характеристика метаногенних штамів 62.35.29.11 
Характеристики Сонця в цілому 41.21.05 
Характеристики, конструкції та устаткування суден 55.45.35 
ХАРКІВСЬКИЙ 
Літературознавство в Харківському університеті 17.01.27.11 
ХАРЧОВИЙ 
Алергія харчова 76.29.38.05 
Виробництво і застосування харчових добавок 65.55.37 
Виробництво харчових концентратів 65.53.35 
Виробництво харчових органічних кислот 65.55.35 
Виробництво харчової кухонної солі 65.55.39 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Внутрішньоцехове і внутрізаводське транспортне обладнання в харчовій промисловості 55.63.29.41 
Вторинні матеріальні ресурси в харчовій промисловості 81.91.09.13 
Гігієна синтетичних харчових продуктів, харчових добавок 76.33.35.13 
Економіка, організація, управління, планування, прогнозування машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.75 
Загальні питання харчової промисловості 65.01 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у легкій та харчовій промисловості 55.30.51.27 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах. Охорона підприємств харчової промисловості та вантажів 65.01.86 
Інші машини і устаткування для харчової промисловості 55.63.29.99 
Історія машинобудування для харчової промисловості. Персоналія 55.63.01.09 
Історія харчової промисловості. Персоналія 65.01.09 
Комбіноване та інше побутове устаткування для зберігання харчових продуктів 55.67.29.33 
Консервна, овочесушильна промисловість, виробництво харчових концентратів 65.53 
Контрольно-вимірювальна техніка, прилади, автоматика і лабораторне устаткування для харчової промисловості 55.63.29.39 
Матеріали, що характеризують машинобудування для харчової промисловості в цілому стосовно інших наук і галузей народного господарства 55.63.01.05 
Машини і прилади для оброблення харчових продуктів і приготування їжі, напоїв і нагрівання води 55.67.31 
Машини і устаткування для подрібнювання, змішування, сушіння і розфасовування харчових продуктів 55.63.29.35 
Машини і устаткування для теплового оброблення харчових продуктів 55.63.29.29 
Машинобудування для харчової промисловості 55.63 
Мийне, розливне, закупорювальне, етикетувальне та інше устаткування для харчової промисловості 55.63.29.37 
Науково-технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, виставки в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.13 
Нові розробки, розширення асортименту консервів і харчових концентратів 65.53.45 
Обладнання для зберігання харчових продуктів та їжі 55.67.29 
Одержання біоспецифічних полімерних адсорбентів для медицини, біохімії і харчової промисловості 62.99.33 
Одержання харчових добавок методами біотехнології 62.99.39 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.21 
Охорона довкілля в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.94 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.25 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Процеси, обладнання та апарати на підприємствах харчової промисловості 65.13 
Пряні, медоносні, фарбувальні, дубильні та інші рослини харчового і технічного використання 68.35.45 
Радіаційний контроль харчових продуктів 76.33.39.07 
Сировина для харчової промисловості і допоміжні матеріали 65.09 
Стандартизація в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.37 
Теорія, конструювання і випробування машин і устаткування для харчової промисловості 55.63.03 
Теплове оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.19 
Термінологія. Довідники, словники в галузі машинобудування для харчової промисловості 55.63.01.33 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Умови праці. Охорона праці. Техніка безпеки в машинобудуванні для харчової промисловості 55.63.01.93 
Устаткування для виробництва харчової продукції з риби і нерибних об'єктів промислу 69.53.15 
Устаткування для харчової промисловості загального призначення 65.13.13 
Ферменти і ферментативні процеси в харчовій промисловості 62.39.51.07 
Функціональне харчування, функціональні харчові продукти 71.33.23 
Харчова промисловість 65 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
Харчові інгредієнти та добавки 71.33.27 
Машини і апарати для теплового оброблення харчових продуктів загального призначення 55.63.29 
Харчові отруєння 76.29.50.53 
Холодильне оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.21 
Холодильне устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
ХАРЧОКОНЦЕНТРАТНИЙ 
Машини і устаткування для консервної, овочесушильної та харчоконцентратної промисловості 55.63.41 
Машини і устаткування для харчоконцентратної промисловості 55.63.41.49 
ХАРЧОСМАКОВИЙ 
Машини і устаткування для харчосмакової промисловості 55.63.43 
Харчосмакова промисловість. Ароматичні речовини 65.55 
ХАРЧУВАННЯ 
Парильне устаткування для підприємств громадського харчування 55.65.43.31 
Виробництво кондитерських виробів для дієтичного харчування 65.35.36 
Виробництво консервів і концентратів з рослинної сировини для дитячого і дієтичного харчування 65.53.41 
Виробництво м'ясних консервів, продуктів для дитячого харчування, напівфабрикатів і кулінарних виробів 65.59.29 
Виробництво молочних консервів і молочних продуктів для дитячого харчування 65.63.35 
Внутрішня торгівля і громадське харчування 23.04.85 
Гігієна харчування 76.33.35 
Громадське харчування 71.33 
Дитяче харчування 71.33.21 
Дієтичне харчування 71.33.19 
Ендокринологія медична. Розлад харчування і порушення обміну речовин 76.29.37 
Збивальні, місильні, тісторозкачувальні формувальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.33 
Інші машини і устаткування для торгівлі та громадського харчування 55.65.99 
Історія торгівлі і громадського харчування. Персоналія 71.01.09 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Комплекти секційно-модульного устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.39 
Лікувально-профілактичне харчування 71.33.25 
Машинобудування для торгівлі і громадського харчування Ваги і вагодозувальні пристрої 55.65 
Низькотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.31 
Потокові лінії для приготування напівфабрикатів і готових страв на підприємствах громадського харчування 55.65.41.35 
Речовини, що забруднюють продукти харчування 87.15.09.17 
Різальні машини для підприємств громадського харчування 55.65.41.31 
Середньотемпературне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.29 
Спеціалізоване харчування спортсменів 77.05.13 
Статистика внутрішньої торгівлі, громадського харчування і туристично-екскурсійного обслуговування 83.31.37 
Теорія, конструювання і випробування машин та устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.03 
Технологія виробництва продуктів громадського харчування 71.33.13 
Устаткування для попередньої підготування продуктів на підприємствах громадського харчування 55.65.41.29 
Функціональне харчування, функціональні харчові продукти 71.33.23 
Хвороби розладу харчування 76.29.37.19 
Холодильне устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.51 
Шляхи введення продуктів харчування 76.33.35.05 
ХВИЛЕВОД 
Антени. Хвилеводи. Елементи НВЧ-техніки 47.45 
Математичні моделі хвилеводів 27.35.41 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках 47.03.11 
Поширення радіохвиль в атмосферних хвилеводах 47.43.19 
Хвилеводи 47.45.31 
ХВИЛЬОВИЙ 
Випромінювання і хвильова оптика 29.31.15 
Математичні моделі хвильових рухів важкої рідини 27.35.27 
Розрахунки хвильових полів у радіоелектронній апаратурі 47.45.03 
Хвильові передачі 55.03.45.25 
ХВИЛЯ 
Вітрові, довгі неприпливні та внутрішні хвилі 37.25.21 
Гідроенергетичні установки, що використовують енергію течій і хвиль 44.35.33 
Коливання і хвилі 29.27.17 
Математичні моделі електромагнітних хвиль у плазмі 27.35.53 
Міліметрові та субміліметрові хвилі 29.35.33 
Нелінійні коливання і хвилі 29.35.03 
Поширення електромагнітних хвиль 29.35.19 
Приймачі випромінювання і приймальна апаратура інфрачервоного, ультрафіолетового, рентгенівського, гамма-випромінювання, гравітаційних хвиль та інших спеціальних видів випромінювання 41.51.31 
Припливи, акустико-гравітаційні хвилі 37.15.19 
Пружні коливання і хвилі 29.37.03 
Сейсмічні хвилі 37.31.19.13 
Теорія хвиль і коливання рідини 30.17.19 
Ударні хвилі 29.27.25 
ХВОЙНИЙ 
Хвойні породи дерев. Деревина хвойних порід 66.03.09.07 
ХВОРИЙ 
Спеціалізований одяг для медичного персоналу і хворих 76.09.37 
ХВОРОБА 
Бактеріальні хвороби 76.35.47.07 
Венеричні хвороби 76.29.57.11 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 76.29.34.15 
Вірусні хвороби 76.35.47.05 
Внутрішні незаразні хвороби тварин 68.41.45 
Внутрішні хвороби 76.29.29 
Вушні хвороби 76.29.54.13 
Гемолітична хвороба новонароджених 76.29.47.07 
Географія хвороб та їхніх збудників 39.25.19 
Гіпертонічна хвороба. Гіпертензія 76.29.30.41 
Гіпотонічна хвороба. Гіпотензія 76.29.30.43 
Ентеровірусні хвороби 76.29.50.71 
Захист лісу від хвороб і шкідників 68.47.37 
Імунітет рослин до шкідників, хвороб і рослин-паразитів 68.37.07 
Інвазійні хвороби тварин. Ветеринарна паразитологія 68.41.55 
Інфекційні хвороби 76.29.50 
Інфекційні хвороби тварин. Епізоотологія 68.41.53 
Ішемічна хвороба серця 76.29.30.07 
Колагенові хвороби і близькі синдроми 76.29.32 
Коронарних судин хвороби 76.29.30.37 
Кровоносних судин хвороби 76.29.30.39 
Лікувальна фізична культура при внутрішніх хворобах 76.29.61.05 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Пріонні хвороби 76.29.50.75 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Променева хвороба 76.29.62.07 
Професійні хвороби та їхня профілактика 86.25 
Серцеві хвороби 76.29.30.05 
Сечокам'яна хвороба 76.29.43.07 
Спадкові хвороби 76.03.39.05 
Хвороба бері-бері 76.35.47.15 
Хвороби авіаційних працівників 76.35.29.07 
Хвороби аорти 76.29.30.51 
Хвороби артерій 76.29.30.53 
Хвороби бронхів 76.29.35.07 
Хвороби вен 76.29.30.55 
Хвороби вилочкової залози 76.29.37.07 
Хвороби гіпофізу 76.29.37.05 
Хвороби головного мозку 76.29.51.05 
Хвороби гортані 76.29.54.05 
Хвороби грудних дітей 76.29.47.39 
Хвороби губ 76.29.55.11 
Хвороби (інфекції) культур клітин 34.19.26 
Хвороби діафрагми 76.29.35.15 
Хвороби дітей дошкільного віку 76.29.47.41 
Хвороби дітей шкільного віку 76.29.47.43 
Хвороби жовчного міхура 76.29.34.17 
Хвороби зорового нерва 76.29.56.41 
Хвороби капілярів 76.29.30.57 
Хвороби кістково-м'язової системи 76.29.40 
Хвороби кісток 76.29.40.05 
Хвороби кишечнику 76.29.34.11 
Хвороби кровотворних органів 76.29.33.23 
Хвороби легенів 76.29.35.11 
Хвороби лімфатичної і ретикулоендотеліальної системи 76.29.33.25 
Хвороби людей старшого та похилого віку 76.29.59.05 
Хвороби м'язової системи 76.29.40.15 
Хвороби надниркової залози 76.29.37.15 
Хвороби новонароджених 76.29.47.37 
Хвороби носа і придаткових пазух 76.29.54.07 
Хвороби носоглотки 76.29.54.11 
Хвороби обміну речовин 76.29.37.17 
Хвороби передміхурової залози 76.29.43.13 
Хвороби периферичної нервової системи 76.29.51.11 
Хвороби підлітків 76.29.47.45 
Хвороби підшлункової залози 76.29.37.13 
Хвороби розладу харчування 76.29.37.19 
Хвороби рослин і боротьба з ними 68.37.31 
Хвороби ротової порожнини 76.29.55.05 
Хвороби середостіння 76.29.35.17 
Хвороби сечовода і сечового міхура. Діурез 76.29.43.11 
Хвороби сітківки 76.29.56.37 
Хвороби слинних залоз 76.29.55.07 
Хвороби спинного мозку 76.29.51.07 
Хвороби стравоходу 76.29.34.05 
Хвороби суглобів 76.29.40.11 
Хвороби сухожиль і зв'язок 76.29.40.13 
Хвороби тварин нез'ясованої етіології. Спадкоємні та природжені хвороби тварин 68.41.57 
Хвороби трахеї 76.29.35.05 
Хвороби хребта 76.29.40.07 
Хвороби чоловічих статевих органів 76.29.43.15 
Хвороби щитовидної залози 76.29.37.11 
Хвороби, вороги, паразити і конкуренти гідробіонтів 69.09.41 
Шкірні хвороби 76.29.57.05 
Шлункові хвороби 76.29.34.07 
ХВОСТОВИЙ 
Транспортування. Складування. Усереднення. Хвостове господарство 52.45.27 
ХІМІКАЛІЇ 
Фотографічні хімікалії, розчини та хімікалії для завершальної роботи 60.33.09.07 
ХІМІКАТ 
Будівельні хімікати 67.09.47 
ХІМІКО-МЕХАНІЧНИЙ 
Деревина, модифікована хіміко-механічним способом 66.03.11.13 
ХІМІКО-ТЕРМІЧНИЙ 
Загальні питання термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.01 
Загальні питання хіміко-термічного оброблення 55.21.19.01 
Інші види хіміко-термічного оброблення 55.21.19.99 
Контрольовані середовища для термічного та хіміко-термічного оброблення 53.49.21.11 
Терміче і хіміко-термічне оброблення металів і сплавів 53.49.21 
Фазові перетворення в процесі хіміко-термічного оброблення сталей 53.49.05.53 
Хіміко-термічне оброблення 55.21.19 
ХІМІКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ 
Хіміко-технологічні питання ядерної техніки 61.31.61 
ХІМІКО-ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ 
Технологія хіміко-фармацевтичних засобів 61.45 
ХІМІОТЕРАПІЯ 
Біохімічні проблеми фармакології і хіміотерапії 31.27.51 
ХІМІЧНИЙ 
Аналіз хімічного складу 53.81.33.05 
Асортимент хімічних реактивів 61.69.71 
Вилуговування, хімічне збагачування 52.45.23.05 
Відходи хімічних виробництв та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадженняя 61.01.91 
Війська радіаційного, хімічного, бактеріологічного (РХБ) захисту 78.27.07.23 
Вплив хімічних факторів на здоров'я населення 87.25.27 
Вторинні матеріальні ресурси хімічних виробництв 81.91.09.17 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
Декоративне хімічне оброблення. Хімічне забарвлення, відбілювання 81.33.33.21 
Деревина, модифікована хімічним способом 66.03.11.19 
Дослідження будови і властивостей молекул і хімічного зв'язку 31.15.15 
Екологічні питання виробництва і застосування хімічних засобів захисту рослин 61.49.25 
Електрохімічні виробництва. Електроосадження. Хімічні джерела струму 61.31.59 
Забруднення небезпечними хімічними речовинами 87.15.08.43 
Загальне лабораторне хімічне устаткування. Апаратура 31.05 
Загальні питання хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.01 
Загальні питання хімічної технології і хімічної промисловості 61.01 
Засоби хімічного захисту 61.43.39 
Застосування промислових роботів і маніпуляторів у хімічній промисловості 55.30.51.19 
Захисні металеві покриття і хімічне оброблення поверхні 81.33.33 
Інше устаткування хімічних, нафтохімічних і нафтопереробних виробництв 55.39.31.99 
Інші хімічні реактиви 61.69.99 
Історія хімічної промисловості. Персоналія 61.01.09 
Кінетика хімічних реакцій 31.15.27.05 
Люмінесцентні хімічні речовини 61.69.39 
Машини для розмноження спеціальними способами (електричним, хімічним) 60.31.17.21 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Машини і устаткування для оброблення соку хімічними речовинами 55.63.35.43 
Машини та устаткування для підприємств хімічної чистки 55.55.49.31 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Методи концентрування хімічних елементів 38.41.31 
Нанесення покриття способом хімічного осаджування 81.33.33.07 
Наукові хімічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки 31.01.13 
Питання досліджень, розрахунку і проектування устатковування хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.05 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Предмет хімічної термодинаміки 31.15.25.05 
Процеси і апарати хімічної технології. Електрохімічні процеси 61.13 
Процеси хімічного очищення 61.51.19.11 
Розмірне електричне і хімічне оброблення деталей приладів 59.13.01.17 
Розроблення родовищ хімічної та агрохімічної сировини і солей 52.41 
Спеціальні матеріали для хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.09 
Спеціальні питання технології хімічного, нафтохімічного і нафтопереробного машинобудування 55.39.31.13 
Теорія будови молекул і хімічного зв'язку 31.15.03 
Теорія хімічної будови Бутлерова 31.21.15.07 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Технологія вибухових речовин і засобів хімічного захисту 61.43 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
Установки прямого перетворення хімічної енергії в електричну 44.41.29 
Устаткування для виробництва і перероблення хімічних волокон і ниток 55.59.29.31 
Устаткування для пралень і підприємств хімічної чистки 55.55.49 
Утворення хімічного зв'язку 31.15.15.05 
Утилізація і регенерація відходів виробництва хімічних волокон і ниток 61.67.91 
Фазові і хімічні рівноваги 31.15.25.09 
Ферменти і ферментативні процеси в хімічній промисловості 62.39.51.11 
Хімічна меліорація ґрунтів 68.33.31 
Хімічна модифікація високомолекулярних сполук 61.59.37 
Хімічна термодинаміка. Термохімія. Рівноваги. 31.15.25 
Хімічна технологія. Хімічна промисловість 61 
Хімічна, біологічна і вогнепальна зброя. Засоби захисту від зброї масового ураження 78.25.12 
Хімічне зараження 87.15.05.17 
Хімічне і нафтове машинобудування 55.39 
Хімічне одержання заліза (крім залізних порошків) 53.31.17.23 
Хімічна чистка і фарбування виробів 75.33.37 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Хімічний зв'язок і кристалічні поля 29.19.05 
Хімічний метод дослідження. Спектральний аналіз мінералів, гірських порід і руд 38.41.29 
Хімічний посуд та інше приладдя 31.05.15.11 
Хімічний склад білків 31.23.27.05 
Хімічний склад нуклеїнових кислот 31.23.29.05 
Хімічні відходи 87.53.13.94 
Хімічні властивості матеріалів 81.09.03.07 
Хімічні волокна з інших видів сировини 61.67.99 
Хімічні джерела струму 61.13.27.19 
Хімічні методи 76.35.33.15 
Хімічні процеси 61.13.21 
Хімічні та електрохімічні способи нанесення покриттів 55.22.19.13 
Хімічні та електрохімічні способи очищення поверхонь 55.22.15.15 
Хімічні та інертні газові допоміжні ракетні двигуни 55.42.49.37 
Хімічно активні речовини 61.74.29 
ХІМІЯ 
Аналітична хімія 31.19 
Біологічна хімія 31.27 
Біоорганічна хімія.Природні органічні сполуки та їхні синтетичні аналоги 31.23 
Викладання хімії 31.01.45 
Допоміжні правові науки. Судова психологія. Судова хімія. Судова медицина 10.07.61.11 
Екстракційна хімія неорганічних і комплексних сполук 31.17.39 
Загальні і теоретичні проблеми біологічної хімії 31.27.03 
Загальні питання хімії 31.01 
Інші товари побутової хімії 61.71.99 
Історія хімії. Персоналія 31.01.09 
Керівні матеріали з хімії 31.01.01 
Лазерохімія. Хімія лазерної дії 31.15.29.07 
Місце синергетики серед інших наук. Самоорганізація в біології, хімії, фізиці, техніці, економіці тощо 28.29.65.05 
Неорганічна хімія 31.17.15 
Неорганічна хімія. Комплексні сполуки 31.17 
Органічна хімія 31.21 
Основні напрями розвитку фізичної хімії 31.15.01.07 
Прилади багатоцільового застосування для хімії 31.05.35 
Радіаційна хімія 31.15.29.09 
Сучасні завдання аналітичної хімії 31.19.03.05 
Теоретичні питання аналітичної хімії 31.19.03 
Технологія виробництва продуктів побутової хімії. 61.71 
Фізична хімія 31.15 
Філософські питання хімії і методологія 31.01.07 
Фотохімія. Лазерохімія. Радіаційна хімія. Плазмохімія. Теорія фотографічного процесу 31.15.29 
Хімія 31 
Хімія високомолекулярних сполук 31.25 
Хімія ґрунтів 68.05.43 
Хімія ізотопів 31.15.23.05 
Хімія колоїдів. Дисперсні системи 31.15.37 
Хімія океану 37.25.27 
Хімія твердого тіла 31.15.19 
Хімія в будівництві 67.03.07 
ХІРУРГІЧНИЙ 
Медичні комплекси, системи, прилади і апарати хірургічного призначення 76.13.21 
Хірургічне обладнання 76.13.33.05 
Хірургічні голки, дужки 76.13.29.07 
Хірургічні матеріали 76.09.31 
ХІРУРГІЯ 
Ветеринарна хірургія 68.41.47 
Воєнно-польова хірургія 76.35.31.11 
Ендоваскулярна хірургія 76.29.42.13 
Стереотаксична хірургія 76.29.42.11 
Стоматологія і щелепно-лицьова хірургія 76.29.55 
Хірургія 76.29.39 
Хірургія абдомінальна 76.29.39.15 
Хірургія воєнно-польова 76.29.39.21 
Хірургія гнійна 76.29.39.11 
Хірургія дитяча 76.29.39.19 
Хірургія загальна 76.29.39.05 
Хірургія невідкладна 76.29.39.13 
Хірургія оперативна 76.29.39.07 
Хірургія пластична 76.29.39.09 
Хірургія торакальна 76.29.39.17 
Щелепно-лицьова хірургія 76.29.55.13 
ХЛІБНИЦЯ 
Ужиткові речі з естетичними формами та декором (скриньки, письмове приладдя, хлібниці, набори для прянощів, дитячі іграшки та ін.) 80.31.31.11 
ХЛІБОБУЛОЧНИЙ 
Виробництво хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.33.29 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
ХЛІБОПЕКАРСЬКИЙ 
Машини і устаткування для хлібопекарської промисловості 55.63.33.29 
Машини і устаткування для хлібопекарської, макаронної та кондитерської промисловості 55.63.33 
Хлібопекарська і макаронна промисловість 65.33 
ХЛОР 
Виробництво хлору шляхом електролізу розплавлених хлоридів 61.13.25.21 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Одержання хлору методом електролізу розплавлених сполук 61.31.37.07 
Хлор і його сполуки 61.31.37 
ХЛОРАТ 
Хлорати. Хлорнувата кислота 61.31.37.19 
ХЛОРИД 
Виробництво хлориду калію 61.33.33.05 
Виробництво хлору шляхом електролізу розплавлених хлоридів 61.13.25.21 
Виробництво хлору окисненням соляної кислоти або хлоридів різними окиснювачами 61.31.37.05 
Виробництво хлору, їдкого калію та водню шляхом електролізу хлориду калію 61.13.25.17 
Виробництво хлору, їдкого натру та водню шляхом електролізу розчинів хлориду натрію 61.13.25.11 
Хлориди. Природні солі 61.31.37.11 
ХЛОРНУВАТИЙ 
Хлорати. Хлорнувата кислота 61.31.37.19 
ХЛОРОВОДЕНЬ 
Виробництво хлору і водню шляхом електролізу розчину хлороводню 61.13.25.19 
ХЛОРОКИСНЕВИЙ 
Виробництво хлорокисневих сполук шляхом електролізу 61.13.25.23 
ХЛОРОФІЛ 
Порфірини, хлорофіли й інші природні пігменти 31.23.41 
ХЛОРУВАННЯ 
Хлорування 53.03.13.29 
ХМІЛЬ 
Хміль 68.35.41 
ХОКЕЙ 
Хокей з м'ячем 77.29.63 
Хокей з шайбою 77.29.64 
Хокей на траві 77.29.62 
ХОЛЕРА 
Холера 76.29.50.69 
ХОЛЕСТЕРИНЕМІЯ 
Холестеринемія 76.29.33.21 
ХОЛОД 
Вуглецеві та леговані сталі для деталей криогенного устаткування, яке працює за температур кліматичного холоду 81.31.09.11 
ХОЛОДИЛЬНИЙ 
Автоматизація (схеми і пристрої) холодильних установок 55.39.41.43 
Загальні питання холодильного машинобудування 55.39.41.01 
Комбіноване та інше холодильне устаткування для підприємств торгівлі і громадського харчування 55.65.51.33 
Різне устаткування холодильних установок 55.39.41.39 
Спеціальні матеріали холодильного машинобудування 55.39.41.09 
Схема і устаткування компресійно-абсорбційних холодильних установок 55.39.41.29 
Схеми і устаткування абсорбційних холодильних установок 55.39.41.33 
Схеми і устатковування пароежекторних холодильних пристроїв 55.35.41.31 
Схеми і устаткування термоелектричних холодильних установок 55.39.41.35 
Схеми і устаткування холодильних пристроїв з вихровими та тепловими трубами 55.39.41.37 
Теорія дослідження, розрахунок і випробування холодильних пристроїв 55.39.41.03 
Теплоізоляція холодильних установок 55.39.41.41 
Холодильна оброблення м'яса і м'ясних продуктів 65.59.19 
Холодильне машинобудування 55.39.41 
Холодильне оброблення сировини та харчових продуктів 65.13.21 
Холодильне устаткування для торгівлі і громадського харчування 55.65.51 
Холодильне устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
Холодильне устаткування підприємств і суден флоту рибної промисловості 69.53.17 
Холодильні установки 55.55.43.39 
ХОЛОДНИЙ 
Азогени (продукти для холодного або азоїдного фарбування) 61.39.31 
Холодна зброя 78.25.05.13 
ХОЛОДНОКАТАНИЙ 
Виробництво холоднокатаних листів, смуг, стрічок, жерсті та фольги 53.43.35.07 
ХОЛОДОВИЙ 
Алергія холодова 76.29.38.15 
ХОЛОДОПОСТАЧАННЯ 
Системи вентиляції, кондиціонування повітря і холодопостачання 67.53.25 
ХОРЕОГРАФІЯ 
Історія хореографічного мистецтва 18.49.09 
Міжнародне співробітництво в галузі хореографічного мистецтва 18.49.17 
Організація і управління в галузі хореографічного мистецтва 18.49.15 
Танець. Хореографія 18.49 
Теорія хореографічного мистецтва 18.49.07 
Хорографічна картографія (картографія ландшафту) 36.33.21 
ХРЕБЕТ 
Хвороби хребта 76.29.40.07 
ХРЕБЕТНИЙ 
Зоологія наземних хребетних 34.33.27 
ХРЕСТ 
Добровільна допомога. Червоний Хрест 81.93.23.13 
Робота комітету Червоного Хреста 76.75.31.15 
ХРИСТИЯНСТВО 
Право інших християнських конфесій 10.27.75.13 
Християнство 21.15.61 
ХРОМ 
Виробництво хрому 53.37.31.27 
Вогнетриви на основі оксидів хрому 61.35.35.17 
Рафінування хрому. Виробництво високочистого хрому 61.31.45.05 
Сплави на основі хрому, кобальту, нікелю і міді 55.09.33.17 
Сплави хрому 61.31.45.07 
Хром і його сполуки 61.31.45 
Хром, застосовуваний для покриття тощо. Облицювання 61.31.45.11 
ХРОМАТОГРАФІЯ 
Газорідинна хроматографія 31.15.35.09 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
ХРОМАТУВАННЯ 
Фосфатування, хроматування, оксидування тощо 55.22.17.17 
ХРОМИСТИЙ 
Хромисті нержавіючі сталі 81.31.09.13 
ХРОМОВИЙ 
Розроблення родовищ хромових руд 52.29.33 
ХРОМОСОМ 
Хромосомні мутації в людини 34.23.51 
ХРОМОСФЕРА 
Атмосфери, хромосфери. Корони. Навколозіркові оболонки. Проблема втрати маси зірками. Зоряний вітер 41.23.21 
ХРОМУВАННЯ 
Хромування 55.21.19.25 
ХРОНОБІОЛОГІЯ 
Біоритми. Хронобіологія 34.03.39 
ХРОНОЛОГІЯ 
Хронологія 03.81.49 
ХУДОБА 
Велика рогата худоба 68.39.23 
Забій і первинне перероблення худоби і птахів 65.59.15 
Оброблення продуктів забою худоби 65.59.17 
ХУДОЖНІЙ 
Асортимент виробів з художньо виробленої шкіри 80.31.39.11 
Види художнього оброблення каменю 80.31.35.05 
Використання кольору в художньому конструюванні 81.95.05 
Використання конструкційних і оздоблювальних матеріалів і покриттів у художньому конструюванні 81.95.07 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Вироби народних художніх промислів України 80.31.11 
Вироби художнього ковальства 80.31.29.05 
Виробництво художніх виробів 80.31 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
Загальні питання технічної естетики, художнього конструювання, дизайну 81.95.01 
Інші художні вироби 80.31.99 
Історія розвитку народних художніх промислів України. Персоналія 80.31.01.09 
Історія та сучасний стан мистецтва, мистецтвознавства та художньої критики 18.09 
Методичні основи художнього конструювання 81.95.11 
Міжнародні художні виставки, конкурси, фестивалі 18.17.65 
Мова і стиль художніх творів 17.07.51 
Обслуговування запитів стосовно художньої літератури 13.41.52.15 
Питання художнього виховання 18.31.01.13 
Питання художньої освіти 18.31.01.11 
Поетика художньої літератури. Види і жанри 17.07.41 
Проблема індивідуального стилю в теорії художнього перекладу 17.07.61.11 
Пропаганда художньої літератури 17.01.39 
Роль кольору у формуванні художнього образу виробу 81.95.05.05 
Роль художнього процесу в літературному процесі 17.07.61.03 
Старовинні речі з художньо виробленої шкіри 80.31.39.07 
Сучасний стан і перспективи розвитку народних художніх промислів України 80.31.01.11 
Техніка художнього оброблення та орнаментального оздоблення дерева 80.31.31.05 
Техніки художнього оброблення шкіри 80.31.39.05 
Художнє конструювання 66.37.14.05 
Художнє конструювання машин 55.01.95.29 
Художнє конструювання промислових виробів 81.95.31 
Художнє оброблення кістки та рогу 80.31.35.13 
Художнє оброблення шкіри 80.31.39 
Художнє оброблення ювелірних металів 80.33.29.11 
Художні експерименти і пошуки 18.07.65.11 
Художні методи, літературні стилі і напрями 17.07.31 
Художні репродукції 60.29.29.19 
Художні фільми 18.67.45.15 
Художній метод 18.07.31 
Художній образ 18.07.47 
Художній образ у музичному творі 18.41.07.11 
Художній образ у танці 18.49.07.11 
Художній переклад 17.07.61 
Художній твір. Зміст і форма в мистецтві 18.07.49 
Художня гімнастика 77.29.65 
Художня композиція 18.31.07.11 
Художня творчість 18.07.65 
Художня фотографія 18.31.61 
ХУДОЖНЬО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ 
Стадія художньо-конструкторського проекту 81.95.31.07 
Стадія художньо-конструкторської пропозиції 81.95.31.05 
ХУТРО 
Асортимент хутра і хутряних виробів 64.37.71 
Вади хутра 64.37.09.11 
Виробництво і облагороджування хутра 64.37.23 
Виробництво штучного хутра і ворсових матеріалів 64.29.37 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Виготовлення хутряних виробів 64.37.25.21 
Розкрій хутра 64.37.25.19 
Устаткування для механічного оброблення шкіри і хутра 55.59.37.35 
Устаткування для оздоблювальних і кінцевих операцій з шкіри і хутра 55.59.37.37 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
ХУТРОВИЙ 
Хутрове звірівництво 68.39.41 
ХУТРЯНИЙ 
Асортимент хутра і хутряних виробів 64.37.71 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Загальна технологія хутряного виробництва 64.37.13 
Машини і устаткування для шкіряної та хутряної промисловості 55.59.37 
Моделювання і конструювання хутряних виробів 64.37.14 
Виготовлення хутряних виробів 64.37.25.21 
Пошиття і ремонт хутряних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.31 
Розкрій хутра 64.37.25.19 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
Хутра (хутряна сировина) і допоміжні матеріали для хутряної промисловості 64.37.09 
Хутряна промисловість 64.37 
ЦВИНТАРЬ 
Кремація і поховання. Цвинтарі 75.31.45 
ЦЕГЛА 
Будування фундаментів з цегли і бутового каменю 67.13.21.07 
Устаткування для цегляного мурування 55.53.37.35 
ЦЕЛЮЛОЗА 
Виробництво целюлози 66.45.31 
Пластмаси на основі целюлози та її похідних 61.61.04 
Штучні волокна з целюлози або інших полісахаридів 61.67.29.05 
ЦЕЛЮЛОЗНО-ПАПЕРОВИЙ 
Історія целюлозно-паперової промисловості. Персоналія 66.45.07 
Лісова, деревообробна і целюлозно-паперова промисловість 66 
Матеріали, що характеризують целюлозно-паперову промисловість у цілому та її зв'язки з іншими науками і галузями народного господарства 66.45.05 
Машини і устаткування целюлозно-паперової промисловості 66.45.51 
Одержання і використання побічних продуктів целюлозно-паперової промисловості 66.45.47 
Охорона довкілля в целюлозно-паперовій промисловості 66.45.48 
Сировина і допоміжні матеріали целюлозно-паперової промисловості 66.45.09 
Теоретичні основи целюлозно-паперової промисловості 66.45.03 
Устаткування для очищення стічних вод целюлозно-паперового виробництва 66.45.51.23 
Целюлозно-паперова промисловість 66.45 
Целюлозно-паперове машинобудування 55.39.35 
ЦЕМЕНТ 
Вироби з гіпсу і цементу 80.31.33 
Устаткування для виробництва цементу 55.53.39.29 
Цементи 76.09.29.05 
ЦЕМЕНТАЦІЯ 
Цементація 53.03.13.41 
ЦЕМЕНТНОСТРУЖКОВИЙ 
Цементностружкові плити 66.35.29.17 
ЦЕМЕНТОБЕТОННИЙ 
Машини для нанесення цементобетонних покриттів 55.53.33.33 
ЦЕМЕНТОВОЗ 
Цементовози 55.53.35.29 
ЦЕМЕНТУВАННЯ 
Кріплення, цементування і тампонаж свердловин 52.47.16.13 
Цементування 55.21.19.13 
ЦЕНЗ 
Умови та основи виборчого права. Виборчі цензи 10.15.37.03 
ЦЕНТР 
Активні утворення і центри активності на Сонці 41.21.19 
Бібліотека як інформаційний центр 13.31.22.11 
Будинки інформаційних центрів та їхнє устаткування 20.53.33 
Діяльність міжнародних наукових центрів і організацій 12.81.21 
Інформація про центри щодо вивчення проблем управління 82.01.76 
Координаційно-обчислювальні центри та їхнє устатковування 55.49.45.31 
Міжнародне співробітництво. Закордонні ядерні центри 58.01.17 
Навчальні центри 78.01.45.05 
Навчальні центри. Університетські міста 67.29.37 
Обчислювальні системи, центри і мережі в статистиці 83.77.33 
Обчислювальні центри (ОЦ) 50.37 
Ракетні полігони. Льотно-дослідні центри 55.49.49.29 
Релігійні центри 67.29.35.05 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Телевізійні центри 49.45.31 
Теоретичні аспекти руху і керування рухом центра мас ракет і космічних апаратів 55.49.05.03 
Територіально-промислові комплекси. Промислові вузли і центри 06.61.43 
Торговельні центри 71.31.11.35 
Центри водного транспорту. Порти. Гавані 67.29.63.17 
Центри ділової активності 67.29.31.05 
Центри закупівель. Центри продажів 71.31.11.33 
Центри наземного транспорту. Залізничні вузли 67.29.63.05 
Центри підземного транспорту. Станції метрополітену 67.29.63.07 
Центри повітряного транспорту. Аеропорти 67.29.63.11 
ЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ 
Елементи і пристрої сигналізації, централізації та блокування 59.73.35.15 
Керування. Централізація і децентралізація матеріальної та інформаційної систем 28.29.63.27 
Структура держав. Політичний дуалізм. Федералізм. Централізація і децентралізація. Адміністративно-територіальний поділ 10.15.05 
ЦЕНТРАЛЬНИЙ 
Історія Північної та Центральної Америки 03.19.77 
Країни Центральної і Південної Америки 52.01.11.11 
Методи координації діяльності центральних, галузевих, регіональних і місцевих органів управління Прийняття рішень. Моделі і методи прийняття рішень 82.05.09.07 
Мови народів Центральної і Південної Африки 16.41.41 
Фізіологія центральної нервової системи 34.39.17 
Центральне державне управління 82.13.27 
ЦЕНТРИФУГА 
Преси, центрифуги, сепаратори, помпи, фільтри для харчової промисловості 55.63.29.33 
Центрифуги 31.05.35.11 
ЦЕНТРУВАННЯ 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ЦЕОЛІТ 
Синтетичні силікати. Синтетичні цеоліти 61.61.49.21 
ЦЕРЕМОНІАЛ 
Церемоніал. Етикет. Правила поведінки в суспільстві 03.61.15 
ЦЕРКВА 
Взаємовідношення між церквами і релігіями. Екуменичний рух 21.61.41 
Зовнішнє право Римсько-католицької церкви 10.27.75.05 
Історія атеїзму, релігій і церков 21.91 
Окремі релігії, церкви і культи 21.15 
Організаційно-практична діяльність церков 21.61 
Релігії, церкви і політика 21.41.41 
Релігії, церкви і товариства 21.41 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Соціально-політична теорія і практика церков 21.41.25 
Ставлення релігій і церков до національно-визвольного руху, до національних і расових проблем 21.41.55 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
Церква і держава 21.41.45 
Церковне право Римсько-католицької церкви 10.27.75.03 
Церковне право православної церкви 10.27.75.11 
ЦЕРКОВНИЙ 
Церковне право Римсько-католицької церкви 10.27.75.03 
Церковне право православної церкви 10.27.75.11 
Церковні та клерикальні організації. Церковне право. Релігійні навчальні заклади 21.61.31 
ЦЕХ 
Експлуатація устаткування термічних цехів і техніко-економічні показники 53.49.21.17 
Реконструкція машинобудівних заводів і цехів 55.01.82.37 
Реконструкція металургійних заводів і цехів 53.01.82.11 
Технологічне устатковування цехів і складальних площадок, верфей та суднобудівних заводів 55.45.13.19 
Устаткування закрійних цехів 55.59.35.29 
Устаткування, пристосування, інструменти ремонтно-механічних цехів 55.01.83.33 
Цехи 53.47.39.07 
ЦИВІЛІЗАЦІЯ 
Історія розвитку культури різних цивілізацій 13.09.15 
Історія світових цивілізацій 03.29.09 
Культура аграрної цивілізації 13.09.15.11 
Культура капіталістичної цивілізації 13.09.15.15 
Культура техногенної цивілізації 13.09.15.19 
Пізнання непізнаного: позаземні цивілізації, НЛО тощо 21.07.25 
Позаземні цивілізації та зв'язок з ними 89.35.35 
ЦИВІЛЬНИЙ 
Виконання і захист цивільних прав 10.27.51 
Військова медицина і медична служба цивільної оборон 76.35.31 
Гасінння пожеж у цивільних будівлях 81.92.17.11 
Матеріально-технічне постачання залізничного і морського транспорту, цивільної авіації 81.88.51.11 
Міжнародний цивільний процес 10.89.59 
Об'єкти цивільних прав 10.27.23 
Об'єкти цивільної оборони 67.29.73 
Особливості проведення за окремими категоріями цивільних справ 10.31.51 
Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків 10.27.31 
Права громадян (цивільне право). Держава і людина 10.15.15.05 
Проблеми цивільної оборони 78.19.11 
Санітарна освіта в системі цивільної оборони 76.35.37.17 
Соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання. Страхування цивільної відповідальності за ушкодження, отримані від об'єктів і робіт підвищеної небезпеки 86.19.13 
Спеціальне озброєння та техніка формувань Міністерства надзвичайних ситуацій (військ цивільної оборони) 78.25.51.15 
Стадії цивільного процесу 10.31.47 
Суб'єкти цивільних прав (особи) 10.27.21 
Суб'єкти цивільних процесуальних відносин 10.31.21 
Суб'єктивні цивільні права 10.27.25 
Судова статистика у цивільних справах 10.86.31 
Формування Міністерства надзвичайних ситуацій (війська цивільної оборони) 78.27.65.15 
Цивільне право 10.27 
Цивільне право окремих країн 10.27.91 
Цивільно-процесуальне право (цивільний процес) 10.31 
ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИЙ 
Цивільно-правова відповідальність 10.27.65 
ЦИВІЛЬНО-ПРОЦЕСУАЛЬНИЙ 
Цивільно-процесуальне право (цивільний процес) 10.31 
Цивільно-процесуальне право окремих країн 10.31.91 
ЦИГАРКА 
Машини і устаткування для виробництва цигарок і сигарет 55.63.45.35 
ЦИКЛ 
Економічні цикли і кризи. Стабілізація економіки 06.52.45 
Загальні питання. Інноваційний цикл і його етапи 06.54.31.01 
Контролювання якості на стадіях життєвого циклу продукції 81.81.19 
Паливний цикл термоядерних реакторів 58.34.15 
Тенденції і проблеми економічного розвитку і зростання. Планування економіки. Економічні цикли і кризи 06.52 
Теплові розрахунки і цикли установок. Розрахунки і дослідження міцності елементів турбомашин 55.37.29.13 
Термодинамічні та дійсні цикли двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) 55.42.03.29 
Ядерний паливний цикл 58.33.07 
ЦИКЛІЧНИЙ 
Циклічні прискорювачі 47.31.31 
ЦИКЛІЧНІСТЬ 
Проблеми циклічних видів спорту 77.03.41 
Циклічність сонячної активності. Служба Сонця 41.21.29 
ЦИКЛОПАРАФІН 
Циклопарафіни 31.21.23.05 
ЦИКЛЮВАННЯ 
Стругання. Циклювання 66.29.31.19 
ЦИНК 
Виробництво цинку 53.37.91.25 
ЦИНКОРГАНІЧНИЙ 
Цинкорганічні сполуки 31.21.29.05 
ЦИРК 
Гастролі, фестивалі, конкурси, прем'єри циркового мистецтва 18.51.01.11 
Історія циркового мистецтва 18.51.07 
Кінний цирк 18.51.45.17 
Міжнародне співробітництво в галузі цирку 18.51.17 
Окремі види циркового мистецтва 18.51.45 
Організація і управління в галузі цирку 18.51.15 
Цирк 18.51 
Цирк на льоду 18.51.45.19 
Цирк окремих країн і народів 18.51.91 
Цирк у Древньому Римі 18.51.07.11 
Цирк у Москві в ХVІІІ - XIX ст. 18.51.07.13 
ЦИРКОНИСТИЙ 
Цирконисті вогнетриви 53.07.11.17 
ЦИРКОНІЙ 
Виробництво цирконію 53.37.35.29 
Вогнетриви з діоксиду цирконію 61.35.35.19 
ЦИРКУЛЬ 
Компоненти, деталі креслярських циркулів 59.73.33.63 
Циркулі комбіновані, ділильні (розмічальні) 59.73.33.33 
ЦИРКУЛЯЦІЯ 
Атмосферна циркуляція 37.21.37 
Пристрої для циркуляції розсолу, аміаку, охолоджувальної води 81.31.11.19 
Течії. Горизонтальна і вертикальна циркуляції 37.25.19 
ЦИТОГЕНЕТИКА 
Радіаційна цитогенетика 34.49.13 
Цитогенетика 34.23.23 
ЦИТОЕКОЛОГІЯ 
Цитоекологія. Реакція клітини на зовнішні впливи 34.19.23 
ЦИТОЛОГІЯ 
Медична цитологія 76.03.33 
Методи і апаратура в цитології 34.19.05 
Окрема цитологія 34.19.25 
Цитологія 34.19 
ЦИТОМОРФОЛОГІЯ 
Цитоморфологія 34.19.17 
ЦИТОПАТОЛОГІЯ 
Цитопатологія 34.19.27 
ЦИТОПЛАЗМАТИЧНИЙ 
Цитоплазматична спадковість 34.23.15.05 
ЦИТОСКЕЛЕТ 
Біофізика рухливості та цитоскелета 34.17.21 
ЦИТОФІЗІОЛОГІЯ 
Цитофізіологія 34.19.19 
ЦИФРО-АНАЛОГОВИЙ 
Аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі 50.09.49 
ЦИФРОВИЙ 
Системи і апаратура цифрової передачі 49.27.31 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
Статистична термінологія. Довідкова література з питань статистики. Навчальна література з питань статистики. Статистичні матеріали і довідкові видання, що містять цифрові дані 83.01.33 
Топографічні і спеціалізовані карти і плани. Цифрові моделі місцевості 36.29.33 
Цифрова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.31 
Цифрові відеокамери та фотоапарати 50.10.47 
Цифрові обчислювальні машини та обчислювальні комплекси (ОК) 50.33 
ЦІАНУВАННЯ 
Ціанування 53.03.13.39 
ЦІЛИК 
Побудова охоронних ціликів 52.13.04.13 
ЦІЛИННИЙ 
Освоєння цілинних і перелогових земель 68.29.17 
ЦІЛОЧИСЛОВИЙ 
Моделі розподілу. Методи лінійного і цілочислового програмування 28.29.17 
ЦІЛЬ 
Партії та рухи з переважними етнічними, расовими і мовними цілями 11.15.51.05 
Радіолокаційні засоби виявлення, розпізнавання та супроводження повітряних цілей 78.25.17.19 
ЦІЛЬОВИЙ 
Державні цільові програми 82.13.29.09 
ЦІНА 
(Ціни...) -> 0Д.Ґд.ҐА 06.71.29 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Політика цін у зовнішній торгівлі 72.15.49 
Правове регулювання цін і тарифів 10.23.41 
Прибуток. Рентабельність. Ціни 06.75.47 
Статистика цін 83.29.14 
Трансферні ціни 72.75.51 
Умови встановлювання ціни 72.27.19 
Ціна і вартість наукових досліджень і розробок 12.75.41 
Ціни і ціноутворення (стан ринку) 52.01.75.15 
Ціни на військову техніку та озброєння 78.75.47.05 
Ціни світового ринку та їхня динаміка 72.25.29 
ЦІННИЙ 
Очищення і добування цінних компонентів 58.91.23 
Цінні папери, банкноти, гарантійні листи, поштові марки 60.29.29.39 
Ціннний компонент екосистеми 87.01.75.35 
ЦІННІСНО-НОРМАТИВНИЙ 
Ціннісно-нормативна структура суспільства 04.21.31 
ЦІННІСТЬ 
Визначення суспільної цінності пам'ятників 13.61.07.13 
Вимоги до безпеки виробництва і зберігання матеріальних цінностей 84.15.93 
Зберігання музейних цінностей 13.51.08.27 
Комплектування і експертиза цінності документів 13.71.15.17 
Соціальні норми і цінності 15.41.31 
Технохімічна характеристика, харчова і біологічна цінність сировини водного походження. Методи дослідження 69.51.03 
Філософія цінностей 02.15.61 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
Цінності в політиці 11.07.25 
ЦІНОУТВОРЕННЯ 
Витрати виробництва. Ціноутворення 06.58.51 
Собівартість. Рентабельність. Прибуток. Ціноутворення на підприємстві 06.81.45 
Ціни і ціноутворення (стан ринку) 52.01.75.15 
Ціноутворення 71.01.61 
ЦУКЕРКА 
Виробництво карамельних виробів і цукерок 65.35.31 
ЦУКОР 
Використання нетрадиційної сировини, замінників цукру в кондитерській промисловості 65.35.35 
Виробництво цукру з буряку 65.37.29 
Виробництво цукру з очерету та інших цукроносіїв 65.37.31 
Замінники цукру 65.37.37 
ЦУКРОВИЙ 
Дифузійні апарати для цукрового буряку 55.63.35.37 
Дифузійні апарати для цукрової тростини 55.63.35.39 
Дробарки для цукрової тростини 55.63.35.35 
Інші машини і устаткування для цукрової промисловості 55.63.35.45 
Машини для збирання картоплі, цукрових буряків, овочевих і баштанних культур 55.57.37.31 
Машини і устаткування для цукрової та крохмале-патокової промисловості 55.63.35 
Цукрова промисловість 65.37 
Цукровий буряк та інші цукровмісні культури 68.35.33 
ЦУКРОВМІСНИЙ 
Цукровий буряк та інші цукровмісні культури 68.35.33 
ЦУКРОЗАМІННИК 
Біотехнологічне одержання пептидів, цукрозамінників 62.13.39 
ЦУКРОНОСІЙ 
Виробництво цукру з очерету та інших цукроносіїв 65.37.31 
ЦУКРОРАФІНАДИЙ 
Цукрорафінадне виробництво 65.37.35 
ЧАВУН 
Білий чавун 53.49.11.05 
Виготовлення порошкоподібних матеріалів для виробництва чавуну і сталі 53.31.15.33 
Виробництво чавуну 53.31.18 
Виробництво чавуну в доменних печах на коксі 53.31.18.13 
Високоміцний чавун 55.09.31.17 
Зносостійкий чавун 55.09.31.21 
Ковкий чавун 55.09.31.19 
Леговані чавуни 53.49.11.11 
Міцність чавунів 55.09.31.25 
Плавлення чавуну 55.15.17.13 
Половинчастий чавун 53.49.11.07 
Сірий чавун 55.09.31.15 
Сірий чавун з кулястим графітом 53.49.11.21 
Сірий чавун із пластинчастим графітом 53.49.11.19 
Сталь і чавун у суднобудуванні 55.45.09.11 
Структура і властивості чавуну 53.49.11 
Устаткування для транспортування, зберігання і розливання чавуну, сталі та кольорових металів 55.35.39 
Чавун 81.29.09.05 
Чавуни 55.09.31 
ЧАГАРНИК 
Окремі групи і породи лісових дерев і чагарників 68.47.39 
ЧАЕС 
Медико-біологічні наслідки аварії на ЧАЕС 76.29.62.05 
ЧАЙ 
Виробництво чаю та його замінників 65.55.29 
ЧАЙНИЙ 
Чайний кущ. Кавове дерево. Шоколадне дерево 68.35.54 
ЧАС 
Астрометричні інструменти. Прилади для вимірювання часу 41.51.23 
Вимірювання часу і частоти 90.27.33 
Воєнна історія нового часу 78.09.09 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Державна служба часу і частоти 90.21.29 
Збереження підросту під час механізованої заготівлі деревини 66.15.05 
Керування повсякденною діяльністю військ (сил) за мирного та воєнного часу 78.19.13.11 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Мистецтво стародавніх часів 18.09.05 
Міжнародне воєнне право. Міжнародні правові спілки під час війни 10.87.07.05 
Обертання Землі. Вимірювання часу в астрономії. Рух земних полюсів 41.15.31 
Прилади для вимірювання часу 59.33.29 
Прилади для вимірювання часу і частоти 59.33 
Провітрювання під час проведення відкритих робіт 52.13.33.07 
Провітрювання під час проведення підземних робіт 52.13.33.05 
Робочий час і час для відпочинку 10.63.37 
Соціологія часу. Соціологія дозвілля 04.51.63 
Статистика бюджетів часу 83.33.33 
Ускладнення і аварії під час буріння 52.47.15.35 
ЧАСОВИЙ 
Датчики (давачі) часових інтервалів і силової взаємодії 59.71.35.11 
ЧАСОПИС 
Папір для книг і часописів 60.29.14.07 
ЧАСТИНА 
Аналогова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.29 
Викиди речовин у вигляді суспендованих твердих частин 87.15.06.05 
Електрична частина електростанцій і підстанцій 44.29.33 
Загальна частина кримінального права 10.77.03 
Запасні частини і деталі для побутових машин і приладів 55.67.41 
Основи проектування технологічних процесів ремонту складових частин машин 81.83.19.25 
Основні складові частини ГВС 81.19.29.07 
Охорона довкілля і природних ресурсів в Європі (без європейської частини колишнього СРСР) 87.51.17 
Ремонт складових частин комбайнів та автомобілів 81.83.19.17 
Розроблення математичної моделі конкретної системи та її частин 28.29.63.15 
Складові частини системи. Проектування і конструювання апаратури, окремих систем і устаткування 28.29.63.31 
Сполучення аналогової і цифрової частин гібридних ЕОМ і ОК 50.35.33 
Теорія динамічного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.15 
Теорія кінематичного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.05 
Теорія кінематичного, динамічного і міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03 
Теорія міцнісного розрахунку механічних частин приладів 59.03.03.25 
Цифрова частина гібридних ЕОМ і ОК 50.35.31 
Частини бойової підтримки 78.27.11.27 
Частини мови 16.21.39.17 
Частини та підрозділи гідрометеорологічної служби 78.27.07.33 
Частини та підрозділи зенітної артилерії 78.27.11.11 
Частини та підрозділи радіоелектронної оборони 78.27.07.29 
Частини та підрозділи розвідки 78.27.07.19 
Частини та підрозділи топографічної служби 78.27.07.31 
ЧАСТИНКА 
Гіпотетичні частинки і взаємодії 29.05.49 
Елементарні частинки і поля в астрофізиці 41.17.15 
Зіткнення атомів і молекул з частинками 29.29.31 
Математичні моделі механіки частинок і систем 27.35.30 
Матеріали, армовані дисперсними частинками 55.09.43.21 
Накопичувальні кільця релятивістських заряджених частинок 47.31.39 
Плитні матеріали з частинок рослинного походження (виноградної лози, соломи тощо) 66.35.29.19 
Прискорювачі заряджених частинок і плазми 47.31 
Пристрої для здійснення зіткнення релятивістських пучків заряджених частинок 47.31.37 
Променеве зварювання. Зварювання потоком елементарних частинок або лазерним променем 81.35.19.05 
Проходження ядерних частинок і гамма-квантів через речовину 29.15.35 
Фізика елементарних частинок. Теорія полів 29.05 
ЧАСТИННА 
Диференціальні рівняння з частинними похідними 27.31 
Загальна теорія диференціальних рівнянь і систем рівнянь з частинними похідними 27.31.15 
ЧАСТКА 
Властивості стабільних часток. Фундаментальні закони зберігання 29.05.27 
ЧАСТКОВИЙ 
Загальні і часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.23.07 
Загальні та часткові технічні умови для проектування приладів 59.14.17.07 
Часткова біофізика 34.17.51 
ЧАСТОТА 
Вимірювання часу і частоти 90.27.33 
Вузли, блоки, елементи, деталі приладів для вимірювання часу і частоти 59.33.71 
Державна служба часу і частоти 90.21.29 
Електровакуумні прилади надвисоких частот 47.29.37 
Електродинаміка надвисоких частот. Радіовимірювання на надвисоких частотах 29.35.23 
Комбіновані прилади, установки і системи для вимірювання часу і частоти 59.33.33 
Механічні виміри у фізичному експерименті. Виміри часу і частоти у фізичному експерименті 29.03.19 
Модулятори, демодулятори і перетворювачі частоти 47.41.35 
Перетворення частот методами нелінійної оптики 29.33.29 
Прилади для вимірювання частоти 59.33.31 
Прилади для вимірювання часу і частоти 59.33 
ЧАСТОТНИЙ 
Системи передавання з частотним розподіленням каналів 49.31.29 
ЧЕМПІОНАТ 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
Танцювальні змагання, фестивалі, чемпіонати, конкурси 18.49.01.11 
ЧЕРВ'ЯЧНИЙ 
Черв'ячні передачі 55.03.45.19 
ЧЕРВОНИЙ 
Добровільна допомога. Червоний Хрест 81.93.23.13 
Робота комітету Червоного Хреста 76.75.31.15 
Червоний системний вовчак 76.29.32.05 
ЧЕРЕП 
Трепанація черепа 76.29.42.05 
ЧЕСТЬ 
Злочини проти життя і честі 10.77.21.13 
ЧЕТВЕРТИЙ 
Четверта група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.15 
Четверта група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.27 
ЧЕТВЕРТИННИЙ 
Четвертинний період 38.29.27 
ЧИКЛЕ 
Гутаперча. Балата. Чикле. Гваюла 61.57.29.17 
ЧИННИК 
Методи захисту від дії біологічних чинників 86.33.21 
Методи захисту від дії механічних чинників 86.33.23 
ЧИННІСТЬ 
Чинність охоронних документів на винахід та корисну модель 85.31.31.23 
Чинність свідоцтва на торговельну марку 85.31.35.17 
ЧИСЕЛЬНИЙ 
Чисельні методи алгебри 27.41.15 
Чисельні методи аналізу 27.41.17 
Чисельні методи розв'язування диференціальних та інтегральних рівнянь 27.41.19 
ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
Прогнозування чисельності персоналу системи 'людина-машина-середовище" 81.95.61.11 
ЧИСЛО 
Адитивна теорія чисел. Аналітичні методи 27.15.21 
Алгебраїчна теорія чисел 27.15.25 
Аналітична теорія чисел 27.15.19 
Геометрія чисел 27.15.27 
Елементарна теорія чисел 27.15.17 
Метрична теорія чисел. Імовірнісна теорія чисел 27.15.29 
Теорія чисел 27.15 
ЧИСЛОВИЙ 
Числові методи у фізиці плазми 29.27.47 
ЧИСТИЙ 
Виробництво чистих культур дріжджів 65.41.29 
Одержання особливо чистого заліза 53.31.17.25 
Особливо чисті речовини 61.69.35 
Теорія процесів виробництва особливо чистих металів 53.03.17 
Технологія хімічних реактивів і особливо чистих речовин 61.69 
Чиста технологія 87.53.25.31 
ЧИТАЛЬНИЙ 
Пристрої для читання 50.10.33 
ЧИТАННЯ 
Психологія читання і бібліотечної роботи 15.81.49 
ЧИТАЦЬКО-КОПІЮВАЛЬНИЙ 
Копіювально-розмножувальні, мікрофільмувальні та читацько-копіювальні процеси і Устаткування 60.31.15 
ЧИТАЧ 
Психологія читача 19.51.41 
ЧИЩЕННЯ 
Детергенти і засоби для чищення 61.71.29.19 
Засоби для чищення і виведення плям 61.71.35 
Машини та устаткування для підприємств хімічної чистки 55.55.49.31 
Технологічне устаткування для хімічного миття, чищення, різання, розволокнення вторинної текстильної сировини 81.91.13.11 
Устаткування для пралень і підприємств хімічної чистки 55.55.49 
Хімічна чистка і фарбування виробів 75.33.37 
ЧЛЕНУВАННЯ 
Смислове членування речення 16.21.43.25 
ЧОВЕН 
Малі плавучі засоби та човни 73.34.09.07 
Підводні плавучі судна. Підводні апарати. Підводні човни 73.34.09.21 
Підводні човни 78.25.25.05 
Подорожі на суднах. Подорожі на човнах. Морські круїзи 71.37.07.21 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
ЧОЛОВІЧИЙ 
Хвороби чоловічих статевих органів 76.29.43.15 
ЧОРНИЙ 
Автоматизація і механізація в чорній металургії 53.31.01.85 
Аналіз руд чорних металів і продуктів їхнього збагачення 53.81.29 
Аналіз чорних металів і сплавів 53.81.33 
Виробництво блюмів, слябів і заготовок чорних металів 53.43.29 
Виробництво каліброваного металу і дроту з чорних металів 53.45.29 
Виробництво листів чорних металів 53.43.35 
Виробництво сортових профілів прокату чорних металів 53.43.31 
Виробництво спеціальних профілів прокату чорних металів 53.43.32 
Виробництво чорних металів і сплавів 53.31 
Відходи виробництва та їхнє перероблення. Вторинна сировина. Ресурсозаощадження в чорній металургії 53.31.01.91 
Вторинні матеріальні ресурси чорної металургії 81.91.09.21 
Друкарські фарби (чорні та кольорові) 60.29.11.07 
Економіка, організація, управління, планування і прогнозування в галузі чорної металургії 53.31.01.75 
Енергопостачання, водопостачання і теплопостачання підприємств чорної металургії 53.31.01.84 
Застосування чорних металів в автомобілебудуванні 55.43.09.11 
Зв'язок і сигналізація на підприємствах чорної металургії 53.31.01.86 
Кадри чорної металургії 53.31.01.79 
Комплексне керування якістю в чорній металургії 53.31.01.81 
Матеріально-технічне постачання в чорній металургії 53.31.01.88 
Машини для обладнання чорних покриттів 55.53.33.31 
Одержання синтетичних шлаків у чорній металургії 53.31.15.31 
Опис підприємств чорної металургії 53.31.01.76 
Організація науково-дослідних, дослідно-конструкторських і проектних робіт у чорній металургії 53.31.01.21 
Охорона довкілля в чорній металургії 53.31.01.94 
Патентна справа. Винахідництво і раціоналізаторство в чорній металургії 53.31.01.25 
Підготування сировинних матеріалів чорної металургії 53.31.15 
Пожежна безпека в чорній металургії 53.31.01.92 
Правові питання в чорній металургії 53.31.01.80 
Розроблення родовищ руд чорних металів 52.29 
Складське господарство в чорній металургії 53.31.01.89 
Стандарти з чорної металургії 53.31.01.37 
Стани для волочіння чорних і кольорових металів 55.35.45 
Статистика з чорної металургії 53.31.01.73 
Сучасний стан і перспективи розвитку чорної металургії 53.31.01.11 
Термінологія. Довідкова література. Навчальна література з чорної металургії 53.31.01.33 
Технічна естетика. Ергономіка в чорній металургії 53.31.01.95 
Технологія і устаткування виробництва прокату чорних металів 53.43.13.13 
Транспорт на підприємствах чорної металургії 53.31.01.87 
Умови праці, соціально-побутові заходи (послуги), охорона праці, техніка безпеки в чорній металургії 53.31.01.93 
Устаткування для виробництва труб з чорних і кольорових металів 55.35.43 
Устаткування для прокатування чорних і кольорових металів 55.35.41 
ЧОРНО-БІЛИЙ 
Галогеносрібні матеріали для чорно-білої фотографії 61.41.29 
ЧОХОЛ 
Чохли. Сумки. Футляри 60.33.19.27 
ЧПУ 
Застосування ЧПУ, ЕОМ та інших засобів автоматизації і механізації в машинобудуванні 55.01.85.29 
Різальний інструмент для автоматів, автоматичних ліній і верстатів із ЧПУ 55.31.29.43 
ЧУЖОРІДНИЙ 
Пошкодження ЛОРорганів. Чужорідні тіла ЛОРорганів 76.29.54.15 
ЧУТЛИВИЙ 
Фотокопіювальні машини (із застосуваннням чутливого паперу) 60.31.19.11 
ЧУТЛИВІСТЬ 
Системи чутливості роботів, їхні елементи і датчики (давачі) 55.30.31.29 
Теорія розрахунку чутливості приладів 59.03.09 
ШАБЛОН 
Символи, трасовані шаблони, допоміжні креслярські засоби для проектування друкованих плат 59.73.33.49 
Трафарети креслярські, шаблони шрифтові 59.73.33.45 
ШАЙБА 
Хокей з шайбою 77.29.64 
ШАМОТОВИЙ 
Глиноземні алюмосилікатні вогнетриви. Шамотові вогнетриви 61.35.35.05 
ШАМПАНСЬКЕ 
Виробництво шампанського та ігристих вин 65.49.35 
ШАР 
Будова і склад вищих шарів атмосфери 37.15.15 
Геомагнетизм і вищі шари атмосфери. Земний магнетизм (геомагнетизм) Дослідження вищих шарів атмосфери космічними засобами 37.15 
Готове покриття. Шар покриття 61.65.39.17 
Ґрунтові води. Водоносні шари (горизонти) 70.27.05.05 
Електричні станції та установки, що використовують різницю температур шарів морської води 44.31.37 
Математичні моделі теорії примежового шару 27.35.23 
Методи підвищення віддачі нафтових і газових шарів 52.47.27 
Прилади і методи досліджень геомагнетизму і вищих шарів атмосфери. Методи спостерігання та вимірювання геомагнетизму 37.15.03 
Примежовий шар 30.17.31 
Структура і властивості оксидних шарів 81.33.03.07 
Фізика граничного шару атмосфери 37.21.35 
ШАРОШКОВИЙ 
Шарошковий інструмент очисних і прохідницьких робіт 55.33.35.31 
ШАРУВАТИЙ 
Шаруваті пластики 61.61.31 
ШАСІ 
Випробування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.35 
Додаткове Устаткування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.39 
Експлуатація, техобслуговування і ремонт тракторів і самохідних шасі 55.57.29.37 
Розрахунок і конструювання тракторів і самохідних шасі 55.57.29.05 
Спеціальні колісні шасі та гусеничні тягачі для монтажу та буксирування ОВТ 78.25.09.11 
Теоретичні питання в галузі будування тракторів і самохідних шасі 55.57.29.03 
ШАХИ 
Всесвітні змагання (універсіади, світові чемпіонати і кубки, шахові олімпіади) 77.31.11 
Шахи і шахова композиція 77.29.66 
Шахова забудова. Решіткова забудова 67.25.21.05 
ШАХТА 
Комплекси устаткування і агрегати очисних виробок вугільних шахт 55.33.33.29 
Очищення шахтних і кар'єрних вод 52.13.31.07 
Проходка (прокоп), поглиблення і ремонтування шахтних стовбурів, навколо стовбурних виробок і свердлови н 52.13.23.17 
Устаткування для гідравлічних та інших способів видобутку корисних копалин у шахтах 55.33.33.49 
Шахтний, рудниковий транспорт 73.49.41 
Виробничі відходи шахт 87.53.13.95 
ШАШКИ 
Шашки і шашкова композиція 77.29.67 
ШВАРТОВИЙ 
Швартові пристрої 55.45.31.35 
ШВАЦЬКИЙ 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Загальна технологія швацького виробництва 64.33.13 
Моделювання і конструювання швацьких виробів 64.33.14 
Основні і допоміжні матеріали для швацької промисловості 64.33.09 
Пошив швацьких виробів 64.33.17 
Швацька промисловість 64.33 
ШВЕЙНИЙ 
Асортимент спеціальних видів швейних виробів 64.33.71.31 
Асортимент швейних виробів 64.33.71 
Виробництво спеціальних видів швейних виробів 64.33.17.19 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Волого-теплове оброблення і оброблення швейних виробів 64.33.23 
Інше устаткування швейної промисловості 55.59.35.99 
Машини і устаткування швейної промисловості 55.59.35 
Пошиття і ремонт швейних виробів на індивідуальні замовлення 75.33.29 
Устаткування для складування виробів, пакування, транспортування і контролю швейних виробів 55.59.35.35 
Швейні машини і автомати 55.59.35.31 
ШВЕЦІЯ 
Театр Швеції 18.45.91.13 
ШВИДКИЙ 
Сили швидкого реагування 78.27.15.05 
ШВИДКІСНО-СИЛОВИЙ 
Проблеми швидкісно-силових видів спорту 77.03.35 
ШВИДКІСТЬ 
Коробки швидкостей 55.03.45.31 
Обтікання тіл за надзвукових і гіперзвукових швидкостей 55.49.03.29 
ШВИДКОЗАМОРОЖУВАЛЬНИЙ 
Холодильне устаткування і швидкозаморожувальні апарати для харчової промисловості 55.63.29.31 
ШЕЛЬФОВИЙ 
Розроблення морських і шельфових родовищ нафти і газу 52.47.21 
ШЕСТЕРЕННИЙ 
Шестеренні і гвинтові помпи 55.39.37.35 
ШЕСТИЧЛЕННИЙ 
Шестичленні гетероцикли 31.21.27.07 
ШИЗОФРЕНІЯ 
Шизофренія 76.29.52.39 
ШИЙНИЙ 
Технологія виготовлення шийних ланцюжків, браслетів, браслетів для годинників 80.33.14.15 
ШИНА 
Шини 45.47.31; 61.63.29 
Шини, колеса і неколісні рушії автомобілів 55.43.41.39 
ШИПОРІЗАЛЬНИЙ 
Шипорізальні деревообробні верстати 66.29.29.19 
ШИПОРІЗНИЙ 
Шипорізні верстати 66.29.35.21 
ШИРЯЮЧИЙ 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
ШИХТА 
Підготування шихти 53.37.13.07 
ШКАЛА 
Індикаторні пристрої, шкали і відлікові пристрої 59.71.31 
ШКІДЛИВИЙ 
Вібрація. Дослідження вібрації. Заходи для запобігання і зниження її шкідливого впливу 87.55.30 
Методи захисту від несприятливого впливу шкідливих хімічних речовин 86.33.03 
Рівні шкідливого впливу фізичних факторів 87.15.04.27 
Шкідливий вплив космічних факторів на організм 76.35.29.11 
ШКІДНИК 
Захист лісу від хвороб і шкідників 68.47.37 
Імунітет рослин до шкідників, хвороб і рослин-паразитів 68.37.07 
Машини і апаратура для хімічного захисту рослин від шкідників і хвороб 55.57.35.31 
Методи захисту рослин від шкідників, хвороб і бур'янів 68.37.13 
Прогнози і сигналізація появи та розвитку шкідників, хвороб рослин і бур'янів 68.37.05 
Шкідники рослин і боротьба з ними 68.37.29 
ШКІЛЬНО-ПИСЬМОВИЙ 
Асортимент шкільно-письмового придаддя 80.39.29.11 
Шкільно-письмове приладдя 80.39.29 
ШКІРА 
Асортимент виробів з художньо виробленої шкіри 80.31.39.11 
Асортимент шкір 64.35.71 
Асортимент штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.71 
Вади шкіри (шкури) 64.35.09.11 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Догляд за шкірою 76.29.58.05 
Креми для шкіри. Макіяж. Пудри 61.47.35.11 
Машини і устаткування для виробництва штучних шкір 55.59.39 
Механічне оброблення шкіри 64.35.21 
Міздровий клей. Клей для шкіри 61.61.39.05 
Підготування шкіри для дублення. Оброблення голини 64.35.17 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Прилади для випробування шкіри 55.59.37.43 
Промисловість штучної шкіри і плівкових матеріалів 64.39 
Старовинні речі з художньо виробленої шкіри 80.31.39.07 
Техніки художнього оброблення шкіри 80.31.39.05 
Топографічні ділянки шкіри (шкури) 64.35.09.09 
Устаткування для механічного оброблення шкіри і хутра 55.59.37.35 
Устаткування для накатування і упаковування шкір у стоси 55.59.37.41 
Устаткування для оздоблювальних і кінцевих операцій з шкіри і хутра 55.59.37.37 
Фарбування і оброблення шкіри 64.35.23 
Фізіологія шкіри 34.39.45 
Художнє оброблення шкіри 80.31.39 
Шкіра, полірувальна шкіра, замша тощо 61.71.37.17 
Шкірні хвороби 76.29.57.05 
ШКІРГАЛАНТЕРЕЙНИЙ 
Асортимент шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.71 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Машини і устаткування взуттєвої і шкіргалантерейної промисловості 55.59.41 
Машини і устаткування для виробництва шкіргалантерейних виробів 55.59.41.45 
Основні і допоміжні матеріали для шкіргалантерейної промисловості 64.43.09 
Пошиття і ремонт взуття і шкіргалантерейних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.35 
Технологія виробництва окремих видів шкіргалантерейних виробів 64.43.29 
Шкіргалантерейна промисловість 64.43 
ШКІРКАРТОН 
Виробництво шкіркартонів 64.39.33.17 
ШКІРЯНИЙ 
Використання вторинної шкіряної сировини 81.91.51.15 
Загальна технологія шкіряної промисловості 64.35.13 
Машини і устаткування для шкіряної та хутряної промисловості 55.59.37 
Первинне оброблення шкіряної сировини 64.35.15 
Первинне оброблення шкіряної сировини нових екзотичних видов тварин 64.35.15.17 
Речовини і матеріали, що застосовуються в шкіряному виробництві 64.35.13.17 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
Шкіряна промисловість 64.35 
Шкіряна сировина і допоміжні матеріали для шкіряної промисловості 64.35.09 
ШКОДА 
Лихо, що наносить шкоду сільському господарству 87.33.33.21 
ШКОЛА 
Взаємодія сім'ї і школи з питань виховання 14.25.05.13 
Виховання в загальноосвітній школі 14.25.05 
Виховання в професійній школі 14.31.05 
Виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.05 
Виховання у вищій професійній школі 14.35.05 
Вища професійна освіта. Педагогіка вищої професійної школи 14.35 
Гігієна в школах 76.33.31.17 
Гігієна дітей шкільного віку 76.33.31.15 
Допоміжні школи і дошкільні заклади для розумово відсталих дітей. 14.29.21 
Загальноосвітня школа для дорослих 14.37.25 
Загальноосвітня школа. Педагогіка загальноосвітньої школи 14.25 
Історія вищої професійної освіти, педагогіки вищої професійної школи 14.09.35 
Історія загальноосвітньої школи і педагогіки 14.09.25 
Історія початкової професійно-технічної освіти, педагогіки професійної школи 14.09.31 
Історія спеціальних шкіл і дефектології 14.09.29 
Культурно-історична школа 17.01.25.03 
Методика викладання і виховання в спеціальних школах і дошкільних закладах для дітей з відхиленнями в розвитку 14.29.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у вищій професійній школі 14.35.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у загальноосвітній школі 14.25.09 
Методика викладання навчальних дисциплін у професійно-технічній школі 14.31.09 
Міфологічна школа 17.01.25.21 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, школи, семінари, виставки 29.01.13 
Наукові школи і колективи 12.21.69 
Окремі напрями і школи 13.07.21 
Окремі напрями і школи сучасної соціології 04.11.21 
Окремі напрями і школи сучасної філософії 02.11.21 
Окремі школи і напрями демографічної науки. Теорії народонаселення 05.07.07 
Освіта і навчання в професійній школі 14.31.07 
Освіта і навчання у вищій професійній школі 14.35.07 
Підвищення кваліфікації та перекваліфікація робітників. Ремісничі школи 81.79.11.15 
Підготування дітей до школи 14.39.11 
Позакласна робота в професійно-технічній школі 14.31.19 
Позашкільна робота в загальноосвітній школі 14.25.19 
Позашкільна робота у вищій школі 14.35.19 
Початкова професійно-технічна освіта. Педагогіка професійної школи 14.31 
Розташування будівель стосовно транспортних ліній шкіл, торгових центрів, церков 75.29.35 
Соціологічні школи і напрями 04.91.09.03 
Спеціальні (корекційні) школи. Дефектологія 14.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для глухих і дітей, які погано чують. Вечірні школи для дорослих глухих і дітей, які погано чують. Сурдопедагогіка 14.29.27 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з важкими порушеннями мови. Логопедичні пункти. Логопедія 14.29.29 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей з порушеннями опорно-рухового апарата 14.29.31 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для дітей із затримкою психічного розвитку 14.29.23 
Спеціальні школи і дошкільні заклади для сліпих і дітей, які погано бачать. Тифлопедагогіка. Вечірні школи для дорослих сліпих і дітей, які погано бачать 14.29.25 
Спеціальні школи і заклади для дітей та молоді з множинними порушеннями (сліпоглухі) 14.29.33 
Ставлення церкви і філоиофсько-теологічних шкіл до проблеми війни і миру 21.41.51 
Ставлення церков і філоиофсько-теологічних шкіл до капіталізму, соціалізму, марксизму і комунізму 21.41.35 
Студентські організації у вищій професійній школі 14.35.17 
Теорія освіти і навчання (дидактика) в загальноосвітній школі 14.25.07 
Технічні засоби і навчальне устаткування в спеціальних (корекційних) школах 14.85.29 
Технічні засоби і навчальне устаткування у вищій професійній школі 14.85.35 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі 14.85.25 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в загальноосвітній школі для дорослих 14.85.37 
Технічні засоби навчання і навчальне устаткування в професійно-технічній школі 14.85.31 
Типи шкіл 14.25.21 
Учнівські організації в загальноосвітній школі 14.25.17 
Учнівські організації в професійно-технічній школі 14.31.17 
Форми виховної роботи в школі 14.25.05.11 
Хвороби дітей шкільного віку 76.29.47.43 
ШКУРА 
Вади шкіри (шкури) 64.35.09.11 
Первинне оброблення шкур 64.37.15 
Топографічні ділянки шкіри (шкури) 64.35.09.09 
Устаткування для підготування шкіряної сировини і хутряних шкурок для дублення 55.59.37.31 
ШЛАК 
Використання золи і шлаків, відходів каменедроблення 81.91.09.23 
Електропровідність шлаків 53.03.05.15 
Одержання синтетичних шлаків у чорній металургії 53.31.15.31 
Технологія хімічних волокон і ниток Виробництво скловолокна, скловолоконних матеріалів, мінеральних шлакових волокон і виробів з них 61.67 
ШЛАКОВИДАЛЕННЯ 
Устаткування для очищення димових газів, золо- і шлаковидалення 55.36.33.31 
ШЛІФУВАЛЬНИЙ 
Верстати шліфувальної групи 55.29.33.49 
Шліфувальні і полірувальні деревообробні верстати 66.29.29.27 
Шліфувальні матеріали та інструмент 66.29.37.21 
Шліфувальні плити та інструмент для шліфування деревини 55.31.39.35 
Шліфувальні та полірувальні верстати 66.29.35.33 
ШЛІФУВАЛЬНО-МІРОШНИЦЬКИЙ 
Шліфувально-мірошницькі відходи 87.53.13.49 
ШЛІФУВАННЯ 
Шліфувальні плити та інструмент для шліфування деревини 55.31.39.35 
Шліфування, полірування поверхонь 55.22.17.13 
Шліфування. Полірування 66.29.31.29 
ШЛІЦ 
Накатування різьблення, шліців і зубів 55.16.18 
ШЛУНКОВО-КИШКОВИЙ 
Шлунково-кишкові кровотечі 76.29.34.13 
ШЛУНОК 
Виразкова хвороба шлунка і дванадцятипалої кишки 76.29.34.15 
Шлункові хвороби 76.29.34.07 
ШЛЮБ 
Гігієна шлюбу. Гігієна статевого життя 76.33.29.07 
Соціологія родини і шлюбу. Соціологія статі 04.51.67 
Шлюб. Сім'я 10.47.31 
ШЛЮЗ 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
ШЛЮПКОВИЙ 
Шлюпкові та рятувальні пристрої 55.45.31.39 
ШЛЯХ 
Автомобільні шляхи 73.31.11 
Аномалії сечових шляхів 76.29.43.05 
Біохімічна енергетика і поєднання шляхів обміну 31.27.39 
Будівельно-дорожні і шляхові роботи 67.13.69 
Гальваностегія. Гальванічне покриття, нанесене шляхом хімічного осаджування 81.33.31.13 
Днопоглиблювальні, підводнотехнічні та аварійно-рятувальні роботи та устатковування на водних шляхах. Водолазні роботи і устаткування 73.34.15 
Залізниці, шляхи і шляхове господарство залізничного транспорту 73.29.11 
Методи та шляхи удосконалення процедур акредитації 84.07.07 
Міські транспортні шляхи і мережі 73.43.11 
Морські і внутрішні водні шляхи 73.34.11 
Нанесення покриття та осадження плівок шляхом вакуумного випробування і конденсації 81.33.33.05 
Шляхи введення продуктів харчування 76.33.35.05 
Шляхи і методи введення ліків 76.31.29.05 
Шляхові машини і механізми 55.41.35 
Штучні споруди на автомобільних шляхах 73.31.13 
ШНУР 
Проводи і шнури 45.47.29 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
ШОВКІВНИЦТВО 
Шовківництво 68.39.45 
ШОВНИЙ 
Точкове та шовне зварювання. Рельєфне зварювання. Зварювання ковзним контактом. Конденсаторно-імпульсивне зварювання 81.35.17.07 
Шовний матеріал 76.09.33.05 
ШОКОЛАД 
Виробництво шоколаду і какао-порошку 65.35.29 
ШОКОЛАДНИЙ 
Чайний кущ. Кавове дерево. Шоколадне дерево 68.35.54 
ШОРНО-СІДЕЛЬНИЙ 
Асортимент шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.71 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Шорно-сідельне виробництво 64.43.31 
ШОРТ-ТРЕК 
Шорт-трек 77.29.81 
ШОСТИЙ 
Шоста група періодичної системи (Основна підгрупа) 31.17.15.19 
Шоста група періодичної системи (Побічна підгрупа) 31.17.15.31 
ШОУ-БІЗНЕС 
Естрада і шоу-бізнес 18.55.15.13 
ШПАГАТ 
Шпагати. Канати. Шнури. Мотузки. Стрічки. Обв'язування 81.90.11.11 
ШПАКЛІВКА 
Інші лакофарбові матеріали (ґрунтовки, шпаклівки, замазки, мастики й інші матеріали) 61.65.99 
ШПАЛА 
Виготовлення шпал 66.31.29 
ШПАТ 
Розроблення родовищ польового шпату 52.39.35 
ШПИЛЬКА 
Технологія виготовлення сережок, брошок, кулонів, шпильок, запонок, затискачів для краваток 80.33.14.13 
ШПІНЕЛЬНИЙ 
Магнезитові, форстеринові, шпінельні, доломітові вогнетриви 61.35.35.11 
ШПОН 
Виробництво струганого шпону 66.35.33.05 
Виробництво штучного шпону 66.35.35.15 
ШПОРА 
Регулювальні споруди. Шлюзи, дамби, загати, шпори 70.17.33 
ШПРИЦ 
Шприци та голки для ін'єкцій 76.13.29.19 
ШПУР 
Машини для заряджених шпурів і свердловин розсипними ВВ і пересувні склади розсипних ВВ 55.33.33.45 
ШТАБ 
Генеральний штаб 78.27.02.11 
Робота командування, штабів та інших органів щодо управління військами (силами) у підготуванні і в ході операцій (бойових дій) 78.19.13.07 
ШТАБЕЛЮВАННЯ 
Пакетування, штабелювання і зберігання пиломатеріалів 66.31.90 
ШТАМ 
Одержання, виділення і застосування штамів мікроорганізмів для біодеградації рослинної сировини 62.35.33.07 
Характеристика метаногенних штамів 62.35.29.11 
ШТАМПУВАННЯ 
Листове штампування 55.16.19 
Лінії та автоматичні комплекси для листового штампування 55.16.19.31 
Лінії та автоматичні комплекси для об'ємного штампування 55.16.17.31 
Механізація і автоматизація для листового штампування 55.16.19.33 
Механізація і автоматизація для об'ємного штампування 55.16.17.33 
Об'ємне штампування 55.16.17 
Оснащення для листового штампування 55.16.19.35 
Оснащення для об'ємного штампування 55.16.17.35 
Пресування, спікання і штампування виробів із порошкових матеріалів 55.23.13 
Теорія і дослідження процесів листового штампування 55.16.19.03 
Теорія і дослідження процесів об'ємного штампування 55.16.17.03 
Технологія листового штампування 55.16.19.13 
Технологія об'ємного штампування 55.16.17.13 
Устаткування для листового штампування 55.16.19.29 
Устаткування для об'ємного штампування 55.16.17.29 
Штампування 59.13.01.11 
ШТАНГА 
Бури і бурові штанги 55.33.37.47 
ШТАТ 
Кількість персоналу. Кількість штатів 81.79.03.05 
Призначення нових штатів. Наймання 81.79.03.15 
Скорочення штатів 81.79.03.13 
Структура персоналу. Структура штатів 81.79.03.07 
ШТАТИВ 
Штативи 60.33.19.19 
ШТРИХУВАЛЬННЯ 
Косинці, рейсшини, транспортири креслярські. Інструменти штрихувальні для конструкторських і креслярських бюро 59.73.33.27 
ШТУКАТУРКА 
Устаткування для виробництва сухої штукатурки та ізоляційних матеріалів 55.53.39.41 
ШТУРМАНСЬКИЙ 
Штурманське озброєння 78.25.25.15 
ШТУРМОВИЙ 
Штурмова авіація 78.27.11.21 
ШТУРМОВИК 
Штурмовики 78.25.13.29 
ШТУЧНИЙ 
Автомати для продажу штучних товарів 55.65.35.29 
Апарат штучного дихання 76.13.19.07 
Апарат штучного кровообігу 76.13.19.05 
Апарат штучної нирки 76.13.19.09 
Апарат штучної підшлункової залози 76.13.19.11 
Асортимент штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.71 
Біомеханіка природних і штучних органів 34.53.43 
Виробництво м'яких штучних шкір на волокнистій, тканій, нетканій і трикотажній основі 64.39.31 
Виробництво штучних і синтетичних волокон та ниток 64.29.09.13 
Виробництво штучних пористих заповнювачів для бетонів і розчинів 67.15.37 
Виробництво штучного хутра і ворсових матеріалів 64.29.37 
Виробництво штучного шпону 66.35.35.15 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Загальні питання штучного інтелекту 28.23.01 
Загальні проблеми штучного інтелекту 28.23.02 
Запуски космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17.25 
Керування рухом космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.23 
Логіка в штучному інтелекті 28.23.17 
Математичні проблеми штучного інтелекту 27.47.23 
Машини і устаткування для виробництва штучних шкір 55.59.39 
Меліорація в природних і штучних водоймах 69.25.07 
Морфологія природних і штучних водойм 70.03.05 
Негравітаційні ефекти в русі штучних небесних тіл 89.21.31 
Незбурений рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.21 
Некерований рух космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21 
Обладнанння і технологія роботи складів штучних вантажів 81.89.15.15 
Оброблення результатів вимірювань, проведених із штучних супутників і космічних апаратів 89.15.71 
Основні астрономічні дані для розрахунку руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.15 
Особливості рослинництва в різних природних і штучних середовищах 68.35.17 
Петрографія і мінералогія штучного каменю 38.39.19 
Планування запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл. Планування наукових досліджень 89.17.15 
Планування і здійснення запусків космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.17 
Плівкоутворювальні речовини, хімічні матеріали та основи для виробництва штучної шкіри 64.39.09 
Природні території (акваторії) та об'єкти, штучно створені об'єкти, що охороняються 87.31.91 
Продуктивність у природних і штучних водоймах 69.25.19 
Промисловість штучної шкіри і плівкових матеріалів 64.39 
Рух космічних апаратів і штучних небесних тіл в атмосфері Землі і планет 89.21.45 
Рух штучних небесних тіл відносно центра мас 89.21.41 
Рух штучних супутників Землі і планет 89.21.33 
Спостереження за космічними апаратами і штучними небесними тілами 89.21.51 
Теоретичні питання збуреного руху космічних апаратів і штучних небесних тіл 89.21.29 
Хімічне, нафтохімічне і нафтопереробне машинобудування. Машини і устаткування для виробництва штучних і синтетичних волокон 55.39.31 
Штучне дихання 76.29.45.05 
Штучне поповнення запасів підземних вод 70.94.23 
Штучний інтелект 55.30.31.05 
Штучні водоймища, канали, колектори 70.21.09.07 
Штучні волокна 61.67.29 
Штучні волокна з білків та інших натуральних азотистих матеріалів 61.67.29.07 
Штучні волокна з целюлози або інших полісахаридів 61.67.29.05 
Штучні і біологічні мембрани 34.17.27 
Штучні середовища 68.33.33 
Штучні споруди на автомобільних шляхах 73.31.13 
Штучно забарвлена деревина 66.03.13 
ШУВАР 
Плетені вироби з лози, берести та рогози (шувар, боднар, ситник) 80.31.31.15 
ШУМ 
Акустичні шуми 29.37.33 
Боротьба з вібраціями і виробничими шумами в машинобудуванні 55.01.93.95 
Боротьба з шумом на суднах 55.45.03.27 
Будівельний шум 87.55.29.19 
Виробничі, транспортні та інші шуми. Дослідження шумів. Методи і засоби боротьби 87.55.29 
Дискретні відображення з шумом 28.29.65.25 
Дорожній шум 87.55.29.11 
Захист від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів і випромінювань 87.55 
Зниження рівня шуму 87.15.07.31 
Коливання, вібрації та шум ДВЗ 55.42.03.45 
Контроль за рівнем дорожнього шуму 87.01.81.39 
Методи захисту від несприятливого впливу шуму 86.33.05 
Міський шум 87.55.29.07 
Нормування. Стандарти щодо захисту від шуму, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.37 
Побутовий шум 87.55.29.05 
Прилади для вимірювання характеристик акустичних шумів 59.39.37 
Пристрої для зниження вібрації і рівня шуму 55.42.27.37 
Промисловий шум 87.55.29.17 
Системи, прилади і методи контролю шумів, вібрації, електричних і магнітних полів та різного виду випромінювання 87.55.81 
Ударні і шумові інструменти 80.29.39 
Шум від виробничої діяльності 87.55.29.21 
Шум від розташованого поряд джерела, що працює 87.55.29.23 
Шум і вібрації в автомобілях 55.43.03.31 
Шум, спричинений літальними апаратами 87.55.29.27 
Шум, спричинений тваринами 87.55.29.25 
Шуми і завади 47.05.07 
Шуми серця 76.29.30.33 
ШУМУВАННЯ 
Виробництво органічних розчинників шумуванням 65.45.33 
ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЬОВИЙ 
Стоматологія і щелепно-лицьова хірургія 76.29.55 
Щелепно-лицьова хірургія 76.29.55.13 
ЩЕТИННО-ЩІТКОВИЙ 
Асортимент щетинно-щіткових виробів 64.45.71 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Сировина і допоміжні матеріали для виробництва щетинно-щіткових виробів 64.45.09 
Технологія виготовлення щетинно-щіткових виробів 64.45.13 
Щетинно-щіткове виробництво 64.45 
ЩИПКОВИЙ 
Щипкові музичні інструменти 80.29.33 
ЩИПЦІ 
Щипці, пінцети 76.13.29.13 
ЩИТОВИДНИЙ 
Хвороби щитовидної залози 76.29.37.11 
ЩІЛЬНІСНИЙ 
Щільнісна модель 37.31.17.09 
ЩІЛЬНІСТЬ 
Гравітація та ізостазія (теорія рівноваги). Розподіл щільності. Вимірювання гравітації 37.31.07 
ЩОРІЧНИК 
Практичне застосування небесної механіки. Ефемериди. Щорічники. Допоміжні таблиці 41.03.51 
ЮВЕЛІРНИЙ 
Апарати для галтування ювелірного каміння 80.33.13.19 
Асортимент ювелірних виробів 80.33.71 
Видаткові матеріали і пакування ювелірних виробів і годинників 80.33.01.90 
Вироби з художнього металу (крім ювелірних із дорогоцінних металів та їхніх сплавів) 80.31.29.07 
Галтування ювелірного каменю 80.33.31.11 
Гальванічні установки для ювелірного виробництва 80.33.13.07 
Законодавче забезпечення ювелірної галузі. Нормативні документи щодо таврування ювелірних виробів. Правила продажу ювелірних виробів 80.33.01.05 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Матеріали для виробництва ювелірних виробів 80.33.09 
Правові питання ювелірної галузі 80.33.01.80 
Ремонт і виготовлення ювелірних виробів на індивідуальнізамовлення 75.33.43 
Системи моделювання ювелірних виробів 80.33.13.15 
Сучасні тенденції розвитку ринків дорогоцінних металів і дорогоціного каменю. Ринок синтетичних ювелірних каменів 80.33.01.13 
Технологія виготовлення окремих видів ювелірних виробів 80.33.14 
Технологія виготовлення окремих деталей ювелірних виробів 80.33.14.05 
Технологія з'єднання деталей ювелірних виробів 80.33.14.07 
Устаткування для виготовлення й оброблення ювелірних виробів 80.33.13 
Художнє оброблення ювелірних металів 80.33.29.11 
Ювелірна промисловість 80.33 
Ювелірне письмове приладдя, речі туалету (пудрениці, флакони, дзеркала в оправі з дорогоцінних металів тощо), приладдя для паління 80.33.71.07 
Ювелірні прикраси 80.33.71.05 
Ювелірні традиції різних країн 80.33.91 
ЮНАЦЬКИЙ 
Дитяча і юнацька психологія 15.31.31 
Основи юнацького спорту 77.03.23 
ЮНИЙ 
Театр юного глядача 18.45.45.19 
ЮРИДИЧНИЙ 
Викладання юридичних наук 10.01.45 
Держава і право. Юридичні науки 10 
Загальні питання підготування юридичних кадрів. Особовий склад 10.01.79.01 
Інформаційна діяльність в юридичних науках 10.01.29 
Історія юридичної науки. Персоналія 10.01.09 
Кадри в галузі права і юридичних наук 10.01.79 
Методологія і методи дослідження юридичної науки 10.01.07 
Сучасний стан і перспективи розвитку юридичної науки 10.01.11 
Юридична психологія 15.81.57 
Юридична термінологія, лексика, лінгвістика. Переклад юридичної літератури 10.01.33 
Юридичний порядок передання технологій 85.33.03 
Юридичні особи і предмети міжнародного права 10.87.07.03 
ЮРИСДИКЦІЯ 
Військова юрисдикція. Військові суди. Військові трибунали 10.77.05.11 
Компетенція, юрисдикція кримінальних судів 10.79.31 
Судоустрій. Компетенція. Юрисдикція. Прерогативи. Види судових органів 10.31.05 
ЮРИСТ 
Наукові товариства, конгреси, конференції, симпозіуми юристів 10.01.13 
Організація науково-дослідної роботи і суспільно-політичної діяльності юристів 10.01.21 
Судовий персонал. Юристи (нотаріуси, судді, прокурори, адвокати та ін.) 10.31.03 
ЮСТИРУВАЛЬННЯ 
Особливості юстирування типових вузлів оптико-електронних приладів 59.14.25.31 
Розроблення процесів складання, контролю і юстирування оптико- електронних приладів 59.14.25.13 
Типові юстирувальні операції та сучасні методи їхнього виконання. Методи і пристрої центрування лінз і лінзових блоків. Колімаційний, автоколімаційний, вібраційний, інтерференційний методи 59.14.25.25 
ЮСТИЦІЯ 
Органи адміністративної юстиції 10.71.51 
ЯВИЩЕ 
Абсолют в окремих явищах 29.05.51 
Аналіз випадкових явищ (процесів) 28.29.27 
Електрокапілярні явища 53.03.07.21 
Залежність явищ від деяких основних фізичних ефектів 29.03.53 
Злочинність і явища соціальної патології. Кримінальна патологія. Психічна патологія 10.81.41 
Історія окремих процесів, сторін і явищ людської діяльності 03.29 
Метеорні явища 37.15.17 
Моделювання фізичних явищ і методи розв'язування фізичних задач із застосуванням комп'ютерів 29.03.77 
Наука як соціальне явище 12.21.21 
Нелінійні явища і турбулентність 29.27.21 
Несталі магнітні явища 37.15.07 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках. Інтегральні оптичні схеми 29.33.39 
Оптичні явища у хвилеводах і тонких плівках 47.03.11 
Особливий стан і явища психіки 15.21.61 
Поверхневі явища. Адсорбція. Хроматографія. Іонний обмін 31.15.35 
Поверхневі явища. Поверхневий натяг. Капілярність 29.17.19.05 
Припливи. Згінно-нагінні явища. Рівень 37.25.23 
Проектування і конструювання приладів кріоелектроніки і приладів на основі явища надпровідності 47.14.11 
Соціологія сфер соціального життя, соціальних явищ та інститутів 04.51 
Спорадичні явища у магнітосфері та тропосфері 89.51.31.17 
Сфери соціального життя. Соціальні явища та інститути 02.41.41 
Теорія невідновних процесів і кінетичних явищ 29.17.43 
Теплові явища в процесі абразивного оброблення 55.19.05.19 
Теплові явища в процесі різання 55.19.03.23 
ЯГОДА 
Машини для збирання і сортування плодів, винограду, ягід, горіхів тощо 55.57.37.33 
Плодові і ягідні культури 68.35.53 
ЯДЕРНИЙ 
Вибухові способи руйнування. Ядерні вибухи 52.13.21.19 
Вимірювання іонізуючого випромінювання і ядерних констант 90.27.38 
Виробництво і дослідження ядерного палива 58.09.43 
Виробництво радіоактивних ізотопів у ядерних реакторах 58.29.19 
Домішки до ядерного палива 58.09.41 
Експериментальні дослідження ядерних реакторів 58.33.37 
Експлуатація ядерних реакторів 58.33.41 
Електричні, ядерні, сонячні та інші ракетні двигуни і рушії космічних апаратів 55.42.49.39 
Загальні питання ядерної техніки 58.01 
Історія ядерної техніки. Персоналія 58.01.09 
Конструкційні матеріали ядерних реакторів 58.33.09 
Контролювання перероблення ядерного палива 58.91.81 
Методи і засоби контролювання ядерних сировинних матеріалів і палива 58.09.81 
Міжнародне співробітництво. Закордонні ядерні центри 58.01.17 
Наземні ядерні вибухи 58.37.33 
Основні вузли ядерних реакторів і реакторних установок 58.33.28 
Перероблення ядерного палива і видалення відходів 58.91 
Підводні ядерні вибухи 58.37.37 
Підземні ядерні вибухи 58.37.35 
Повітряні ядерні вибухи 58.37.31 
Покриття ядерного палива 58.09.39 
Проходження ядерних частинок і гамма-квантів через речовину 29.15.35 
Ресурси ядерного палива для потреб енергетики 44.09.31 
Розкриття паливних збірок. Переведення ядерного палива в розчин 58.91.19 
Розрахунки ядерних реакторів 58.33.05 
Спеціальне і допоміжне устаткування ядерних реакторів 58.33.39 
Сталі для ядерної енергетики 53.49.17.19 
Тара і пакування матеріалів, виробів і установок ядерної техніки 58.01.90 
Технологія і виробництво ядерних реакторів 58.33.13 
Установки прямого перетворення ядерної енергії в теплову і електричну 58.34.31.11 
Установки прямого перетворення ядерної енергії у теплову та електричну 44.41.33 
Фізика ядерних реакторів 29.15.53 
Хіміко-технологічні питання ядерної техніки 61.31.61 
Ядерна астрофізика. Ядерні взаємодії космічних променів 29.15.33 
Ядерна зброя 78.25.19 
Ядерна техніка 58 
Ядерна фізика 29.15 
Ядерний вибух (аварія) 87.33.33.25 
Ядерний магнетизм 29.19.49 
Ядерний паливний цикл 58.33.07 
Ядерні вибухи 58.37 
Ядерні реактори 58.33 
Ядерні реактори за конструкцією, енергетичним спектром нейтронів і типом теплоносія 58.33.17 
Ядерні реактори за призначенням 58.33.15 
Ядерні реакції 29.15.19 
Ядерні сировинні матеріали і паливо 58.09 
ЯДЕРНО-ФІЗИЧНИЙ 
Методика і техніка ядерно-фізичного експерименту 29.15.39 
Ядерно-фізичні методи дослідження мінералів, гірських порід і руд 38.41.25 
ЯДРО 
Основні характеристики і властивості ядер 29.15.17 
Розподіл ядер 29.15.29 
Сполуки з конденсованими ядрами 31.21.25.09 
Теорія структури ядра 29.15.03 
ЯЗИЧКОВИЙ 
Язичкові музичні інструменти 80.29.31 
ЯЙЦЕ 
Виробництво яєць і яєчних продуктів 65.61 
Зберігання яєць і виробництво яєчних продуктів 65.61.13 
Склад, властивості і методи дослідження яєць і яєчних продуктів 65.61.03 
ЯКІРНИЙ 
Якірні пристрої 55.45.31.33 
ЯКІСНИЙ 
Основні поняття синергетики. Якісні макроскопічні зміни, які спричинюються нестійкостями. Незворотність 28.29.65.07 
Склад органічних речовин. Якісний аналіз 31.19.29.05 
Якісна теорія звичайних диференціальних рівнянь і систем рівнянь 27.29.17 
Якісний аналіз 31.19.15.05 
Якісні макроскопічні зміни. Послідовності незрівноважених фазових переходів (біфуркацій). Рівняння для параметрів порядку без флуктуацій 28.29.65.19 
ЯКІСТЬ 
Автоматизація і контролювання якості сушіння 66.29.17.27 
Автоматизація контролю витрати і якості води 70.85.41 
Визначення кількості та якості товару в міжнародних контрактах купівлі-продажу 72.27.17 
Використання стандартів для контролювання та керування якістю продукції 84.13.53 
Вимірювання, випробовування, контролювання і керування якістю 69.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю 36.01.81; 38.01.81; 44.01.81; 45.01.81; 47.01.81; 49.01.81; 50.01.81; 55.01.81; 58.01.81; 59.01.81; 61.01.81; 62.01.81; 64.01.81; 67.01.81; 73.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю в лісопиляльному виробництві 66.31.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю продукції 68.01.81 
Вимірювання, випробування, контролювання і керування якістю товарів 71.01.81 
Визначення, дослідження, контролювання і керування якістю 65.01.81 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. 78.01.81.07 
Вимірювання, контролювання і керування якістю. Випробовування зразків озброєння і військової техніки 78.01.81 
Вимірювання, контролювання якості 53.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю котлобудування 55.36.01.81 
Вимірювання. Випробування. Контролювання і керування якістю локомотивобудування і вагонобудування 55.41.01.81 
Випробування і контролювання якості фурнітури 64.47.81 
Виробничий контроль. Технічний контроль виробництва. Нагляд та контроль за якістю 81.81.19.05 
Вихідний контроль якості сировини та харчових продуктів 65.13.14.11 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості взуття 64.41.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості текстильних матеріалів і виробів 64.29.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості трикотажних полотен і виробів 64.31.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості хутра і хутряних виробів 64.37.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості швейних (швацьких) виробів 64.33.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіри 64.35.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості шкіргалантерейних і шорно-сідельних виробів 64.43.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості штучних шкір і плівкових матеріалів 64.39.81 
Властивості, визначення, випробування і контролювання якості щетинно-щіткових виробів 64.45.81 
Упровадження нових методів дослідження якості та безпеки сировини і продуктів 65.39.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.45.01.81 
Упровадження сучасних методів контролю якості та безпеки сировини, хлібобулочних, бубличних і сухарних виробів 65.29.01.81 
Вхідний контролювання якості сировини 65.13.14.05 
Державна система оцінки якості. Атестація і сертифікація продукції 81.81.15 
Державний контроль за якістю товарів іноземного та вітчизняного походження (виробництва). Держнагляд 84.05.81 
Державні, національні та міжнародні організації щодо якості 81.81.03 
Загальні питання контролювання якості продукції металургійного виробництва 53.01.81.01 
Керування якістю машинобудівної продукції 55.01.81.29 
Керування якістю продукції в металургії 53.01.81.05 
Комплексне керування якістю в кольоровій металургії 53.37.01.81 
Комплексне керування якістю в чорній металургії 53.31.01.81 
Контролювання і керування якістю 81.81 
Контролювання і керування якістю в гірничій промисловості. Випробування та аналіз сировини 52.01.81 
Контролювання і керування якістю. Пробірна справа. Експертиза ювелірних виробів і каменів. Визначення відпускної ціни на ювелірний виріб 80.33.01.81 
Контролювання якості будівельних робіт у водному господарстві 70.81.09 
Контролювання якості на стадіях життєвого циклу продукції 81.81.19 
Контролювання якості оброблення поверхонь і нанесення покриттів 55.22.01.81 
Контролювання якості природної води 70.81.05 
Контролювання якості сировини 65.13.14 
Контролювання якості стічних вод 70.81.07 
Контролювання якості технологічних процесів 81.81.21 
Менеджмент якості 84.05.84 
Методи контролю якості 81.81.17 
Методи контролю якості та безпеки сировини і продуктів 65.57.01.81 
Населення і якість життя 05.11.47 
Організація і системи контролю якості машинобудівної продукції 55.01.81.31 
Показники якості функціонування оптико-електронних приладів і роль технологічного процесу складання в їхньому забезпеченні 59.14.25.11 
Поліпшення споживчих властивостей і якості канцелярських товарів 80.39.01.81 
Проміжний контролювання якості в прцесі виробництва сировини та харчових продуктів 65.13.14.07 
Реагенти для підвищення якості і зміцнення фарбуваня 61.39.09 
Сертифікація продукції та систем забезпечення якості 81.81.26 
Сертифікація систем якості 84.08 
Система якості на підприємствах, у тому числі НАССР 65.13.24 
Система навчання, сертифікація фахівців будівельного комплексу 67.01.79.11 
Системи керування якістю 81.81.05 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля 87.01.81 
Системи, прилади і методи контролю якості довкілля в цілому 58.01.94.53 
Соціальні та психологічні фактори підвищення якості 81.81.23 
Соціологія способу і якості життя 04.51.65 
Статистика якості 83.29.25 
Технологія для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.15 
Технологія і устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21 
Устаткування для випробування і контролю якості приладів 59.13.21.25 
Фактори, що впливають на вихід і якість продуктів напівкоксування 61.53.15.07 
Харчова цінність і контролювання якості сировини і продуктів 65.09.05 
Якість виливків 55.15.09.81 
Якість води 70.27 
Якість води для зрошення 70.27.16 
Якість і результативність наукової діяльності 12.41.51 
Якість питної води 70.27.15 
Якість підземних вод 70.27.19 
Якість поверхневих вод 70.27.17 
Якість поверхні і точність абразивного оброблення 55.19.05.21 
Якість поверхні і точність оброблення лезовим інструментом 55.19.03.21 
Якість стічних вод 70.27.21 
ЯМА 
Квантові дроти та ями 53.41.41 
ЯПОНІЯ 
Народна культура Японії 18.71.91.13 
Театр Японії 18.45.91.19 
ЯРМАРКА 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, виставки, ярмарки 72.01.13 
Наукові і технічні товариства, з'їзди, конгреси, конференції, симпозіуми, семінари, торгово-промислові виставки, ярмарки, асоціації та спілки, виставки, які носять демонстраційний характер, а не контрактний 71.01.13 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
ЯРМАРКА-ВИСТАВКА 
Торговельні ярмарки. Ярмарки-виставки. Оптові ярмарки. Товарні аукціони. Оптові продовольчі ринки 71.01.97.07 
ЯРМАРКА-ПРОДАЖ 
Виставки, симпозіуми, конкурси, ярмарки-продажі 80.33.01.15 
Виставки, ярмарки-продажі виробів народних художніх промислів України 80.31.01.13 
ЯСКРАВІСТЬ 
Методи і засоби вимірювання сили світла, освітленості, яскравості 90.27.37.25 
ЯХТА 
Судна спортивні моторні: глісери, катера.Човни моторні. Яхти моторні 73.34.09.19 
ЯЧМІНЬ 
Ячмінь 76.29.56.35 
ЯЩИК 
Виробництво дерев'яних ящиків (ящичної тари) 66.41.29 
Копіювальні апарати. Копіювальні ящики 60.31.21.07 
ЯЩИЧНИЙ 
Виробництво дерев'яних ящиків (ящичної тари) 66.41.29 
Устаткування для виробництва ящичної тари 66.41.29.07 
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