
Міністерство освіти і науки України 
Державний вищий навчальний заклад 

«Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана»

Н А К А З

« $7 » ______2018 року №_

Про затвердження та введення в дію 
з 1 вересня 2018 року навчальних планів 
підготовки здобувачів вищої освіти першого 
(бакалаврського) та другого (магістерського) 
рівнів

На виконання вимог Законів України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р., 
«Про освіту» від 5 вересня 2017 р., наказу ректора від 1 лютого 2018 року № 52 «Про 
затвердження переліку спеціалізацій підготовки здобувачів вищої освіти на першому 
(бакалаврському) та другому (магістерському) рівнях вищої освіти на 2018/19 
навчальний рік», наказу ректора від 1 березня 2018 року № 146 «Про внесення змін 
до наказу від 1 лютого 2018 року № 52 та з метою ефективної організації та 
підвищення якості підготовки здобувачів вищої освіти в Державному вищому 
навчальному закладі «Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана»:

Н АКАЗУЮ :
1. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання та ввести їх в 
дію з 01.09.2018 року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 1 
до даного наказу.

2. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання та ввести їх в 
дію з 01.09.2018 року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 2 
до даного наказу.

3. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за скороченими 
програмами з терміном навчання 2 роки та ввести їх в дію з 01.09.2018 року. 
Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 3 до даного наказу.

4. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за 
скороченими програмами з терміном навчання 2 роки та ввести їх в дію з 01.09.2018 
року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 4 до даного 
наказу.



5.Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання за скороченими 
програмами з терміном навчання 3 роки та ввести їх в дію з 01.09.2018 року. 
Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 5 до даного наказу.

6. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання за 
скороченими програмами з терміном навчання 3 роки та ввести їх в дію з 01.09.2018 
року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 6 до даного 
наказу.

7. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти дистанційної форми навчання та ввести
їх в дію з 01.09.2018 року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у 
Додатку 7 до даного наказу.

8. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
другого (магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання та ввести їх в 
дію з 01.09.2018 року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 8 
до даного наказу.

9. Затвердити навчальні плани підготовки здобувачів вищої освіти Університету 
другого (магістерського) рівня вищої освіти заочної форми навчання та ввести їх в 
дію з 01.09.2018 року. Відповідний перелік навчальних планів наведений у Додатку 9 
до даного наказу.

10. Начальнику навчально-методичного відділу Центру менеджменту та 
моніторингу якості освіти (Гуть Т.В.) розмістити затверджені навчальні плани на 
офіційному сайті Університету у розділі «Інформація викладачам».

11. Відділу діловодства та архівного зберігання документів (Гаврилюк Л.А.) 
ознайомити з цим наказом директорів навчально-наукових інститутів, деканів 
факультетів, завідувачів кафедр та керівників відповідних структурних підрозділів 
Університету.

12. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з науково- 
педагогічної роботи Колота А МІ

Ректор Д.Г. Лук‘яненко

Проект наказу вносить:

Начальник навчально-методичного 
відділу Центру менеджменту та

Узгоджено:

Директор Центру менеджменту та 
моніторингу якості освіти

Проректор з науково-педагогічної 
р о б о т и Л 7 \П ^ /
______ \l_yUr______ А.М.Колот
Начальник юридичного відділу

* Т.О.Фролова

\)

Т.В.Овсяннікова
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Додаток №  1
до наказу №  _ від3 /  .2018року

Перелік навчальних планів
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання,

що вводяться в дію з 01.09.2018 року

№
п/гі

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  01 Освіта/Педагогіка
1 015 Професійна освіта 

(Економіка)
Економічна та бізнес-освіта

Галузь знань —  05 Соціальні та новедінкові науки
2-
10

051 Економіка Економічна аналітика
Економіка підприємства
Економіка агробізнесу
Міжнародна економіка
Міжнародна торгівля товарами військового 
та подвійного призначення
Економічна кібернетика
Зелена економіка
Економіка міста та урбаністика
Цифрова економіка

11 053 Психологія Економічна та соціальна психологія
12 054 Соціологія Соціологія економіки та підприємництва

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
13-
16

071 Облік і оподаткування Облік і аудит
Податковий менеджмент
Диджитал-облік
Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

17-
20

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси
Корпоративні фінанси
Банківський бізнес
Митна справа

21-
24

073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент агробізнесу
Менеджмент персоналу
Менеджмент соціальної сфери

25 075 М аркетинг
26-
28

076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Підприємництво
Міжнародний бізнес
Комерційна діяльність та логістика

Галузь знань —  08 Право
29-
31

081 Право Правознавство
Право національної безпеки
Право громадської і політичної діяльності

З



Галузь знань — 12 Інформаційні технології
32 122 Комп'ю терні науки
33 124 Системній аналіз
34 125 Кібербезпека

Галузь знань —  24 Сфера обслуговування
35 242 Туризм

Галузь знань —  29 Міжнародні відносини,
36 292 М іжнародні економічні 

відносини



Додаток №  2
до наказу №  від 3J_. 0^2018 року

Перелік навчальних планів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти заочної форми навчання,

що вводяться в дію з 01.09.2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
1-4 051 Економіка Економіка підприємства

Економіка агробізнесу
Міжнародна економіка
Економічна кібернетика

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
5-8 071 Облік і оподаткування Облік і аудит

Податковий менеджмент
Диджитал-облік
Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

9- 072 Фінанси, банківська справа та Фінанси
12 страхування Корпоративні фінанси

Банківський бізнес
Митна справа

13- 073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
15 Менеджмент персоналу

Менеджмент соціальної сфери
16 075 М аркетинг
17- 076 Підприємництво, торгівля та Підприємництво
18 біржова діяльність Міжнародний бізнес

Галузь знань —  08 Право
19 081 Право Правознавство

Галузь знань — 12 Інформаційні технології
20 122 Комп'ю терні науки

Галузь знань —  24 Сфера обслуговування
21 242 Туризм

Галузь знань —  28 Публічне управління та адміністрування
22 281 Публічне управління та 

адміністрування
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Перелік навчальних планів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти денної форми навчання 

за скороченими програмами з терміном навчання 2 роки, 
що вводяться в дію з 01.09.2018 року

Додаток №  З
до наказу №  НЩ в ід .0^72018 року

№
іі/гі

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  01 Освіта/Педагогіка
1 015 Професійна освіта Професійна освіта (Економіка)

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
2-8 051 Економіка Економіка підприємства

Економіка агропромислових формувань
Міжнародна економіка
Управління персоналом та економіка праці
Регіональна економіка та місцеве 
самоврядування
Економічна кібернетика
Соціально-економічна статистика

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
9-
10

071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування
Облік, аудит та оподаткування в АПК

11-
12

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси
Банківська справа

13-
14

073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент агробізнесу

15 075 М аркетинг
16 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
Комерційна діяльність та логістика

Галузь знань —  08 Право
17 081 Право Правознавство

Галузь знань — 12 Інформаційні технології
18-
20

122 Комп'ю терні науки та 
інформаційні технології
124 Системній аналіз
125 Кібербезпека

Галузь знань —  2̂ Сфера обслуговування
21 242 Туризм

6



Перелік навчальних планів першого (бакалаврського) рівня 
вищої освіти заочної форми навчання 

за скороченими програмами з терміном навчання 2 роки, 
що вводяться в дію з 01.09.2018 року

Додаток № 4
до наказу № п<Н від3 /  • о£2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
1-4 051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка
Управління персоналом та економіка праці
Соціально-економічна статистика

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
5-6 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування

Облік, аудит та оподаткування в АПК
7-8 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси
Банківська справа

9 073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
10 075 М аркетинг

Галузь знань —  08 Право
11 081 Право Правознавство

Галузь знань — 12 Інформаційні технології
12 122 Комп'ю терні науки та 

інформаційні технології
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Додаток № 5
до наказу № НЧ! від 3 / . ОУ2018 року

Перелік навчальних планів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання, 

за скороченими програмами з терміном навчання 3 роки, 
що вводяться в дію з 01.09.2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  01 Освіта/Педагогіка
1 015 Професійна освіта Професійна освіта (Економіка)

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
2-8 051 Економіка Економіка підприємства

Економіка агробізнесу
Міжнародна економіка
Економічна кібернетика
Соціально-економічна статистика
Управління персоналом та економіка праці
Регіональна економіка та місцеве 
самоврядування

9 053 Психологія Економічна та соціальна психологія
Галузь знань —  07 Ущ швління та адміністрування

10-
11

071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування
Облік, аудит та оподаткування агробізнесу

12-
13

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування

Фінанси
Банківська справа

14-
15

073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент агробізнесу

16 075 М аркетинг
17 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність
Комерційна діяльність та логістика

Галузь знань — 12 Інформаційні технології
18-
20

122 Комп'ю терні науки
124 Системній аналіз
125 Кібербезпека

Галузь знань —  2̂ Сфера обслуговування
21 242 Туризм



Перелік навчальних планів 
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної форми навчання, 

за скороченими програмами з терміном навчання 3 роки, 
що вводяться в дію з 01.09.2018 року

Додаток №  6
до наказу №  пЧ1 від 3 /  • оС2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
1-4 051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка
Соціально-економічна статистика
Управління персоналом та економіка праці

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
5-6 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу
7-8 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси
Банківська справа

9 073 М енеджмент Менеджмент бізнес-організацій
10 075 М аркетинг

Галузь знань — 12 Інформаційні технології
11 122 Комп'ю терні науки
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Додаток №  7
до наказу №  від <3 / . o f.2018 року

Перелік навчальних планів першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти дистанційної форми навчання,

що вводяться в дію з 01.09.2018 року

з терміном навчання 4 роки
Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки

№ Спеціальність Спеціалізація
п/п

Галузь знань —  07 Соціальні та поведінкові науки
1-4 051 Економіка Економіка підприємства

Міжнародна економіка
Економічна кібернетика
Цифрова економіка

Галузь знань — Управління та адміністрування
5 071 Облік і оподаткування Облік і аудит

6-8 072 Фінанси, банківська справа та Фінанси
страхування Корпоративні фінанси

Банківський бізнес
9- 073 М енеджмент Менеджмент-бізнес організацій
11 Менеджмент персоналу

Менеджмент соціальної сфери
12 075 М аркетинг

з терміном навчання 3 роки
Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація

1-4 051 Економіка Економіка підприємства
Міжнародна економіка

Економічна кібернетика

Управління персоналом та економіка праці
Галузь знань — 07 Управління та адміністрування

5 071 Облік і оподаткування Облік, аудит та оподаткування
6-7 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси
Банківська справа

8 073 М енеджмент М енеджмент-бізнес організацій
9 075 М аркетинг

10



з терміном навчання 2 роки

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
№ Спеціальність Спеціалізація
п/п
1 051 Економіка Міжнародна економіка

Галузь знань — 07 Управління та адміністрування
2 072 Фінанси, банківська справа та 

страхування
Фінанси та страхування

о3 075 М аркетинг



Додаток №  8
до наказу №  tyrfl  від З / . О У 2018  року

Перелік навчальних планів другого (магістерського) рівня
вищої освіти денної форми навчання,
що вводяться в дію з 01.09.2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація 
(освітня програма)

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
1-6 051 Економіка Економічна аналітика

Економіка підприємства
Економічна кібернетика

М іжнародна економіка

Аналітичне забезпечення національної та міжнародної 
безпеки
Економіка агробізнесу

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
7-9 071 Облік і оподаткування Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу
10-15 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
Фінанси

Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

Міжнародні фінанси
Страхування та ризик-менеджмент

16-21 073 Менеджмент Менеджмент бізнес-організацій
Менеджмент агробізнесу
Менеджмент персоналу
Міжнародний менеджмент
Бізнес-адміністрування
Безпека бізнесу

22 075 Маркетинг Маркетинг
23-25 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність
Підприємництво
Міжнародний бізнес
Комерційна діяльність та логістика

Галузь знань —  08 Право
26-27 081 Право Публічне право

Приватне право

12



Галузь знань —  12 Інформаційні технології
28-29 122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту

ЗО 124 Системний аналіз

Галузь знань —  28 Г ублічне управління та адміністрування
31 281 Публічне управління та 

адміністрування
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Додаток №  9
до наказу від З /  • О і 7018 року

Перелік навчальних планів другого (магістерського) рівня
вищої освіти заочної форми навчання,

що вводяться в дію з 01.09.2018 року

№
п/п

Спеціальність Спеціалізація 
(освітня програма)

Галузь знань —  05 Соціальні та поведінкові науки
1-5 051 Економіка Економіка підприємства

Економічна кібернетика
М іжнародна економіка

Аналітичне забезпечення національної та міжнародної 
безпеки
Економіка агробізнесу

Галузь знань —  07 Управління та адміністрування
6-8 071 Облік і оподаткування Облік і аудит

Податковий менеджмент

Облік, аудит та оподаткування агробізнесу
9-14 072 Фінанси, банківська 

справа та страхування
Фінанси
Корпоративні фінанси

Банківський бізнес

Митна справа

Страхування та ризик-менеджмент

Міжнародні фінанси
15-19 073 Менеджмент Менеджмент бізнес-організацій

Менеджмент агробізнесу
Міжнародний менеджмент
Безпека бізнесу
Менеджмент персоналу

20 075 М аркетинг Маркетинг
21-23 076 Підприємництво, торгівля 

та біржова діяльність
Підприємництво
Міжнародний бізнес

Комерційна діяльність та логістика
Галузь знань —  08 Право

24-25 081 Право Публічне право
Приватне право

Галузь знань —  12 Інформаційні технології
26-27 122 Комп’ютерні науки Інформаційні управляючі системи та технології

Системи штучного інтелекту
28 124 Системний аналіз

Галузь знань —  28 Г ублічне управління та адміністрування
29 281 Публічне управління та 

адміністрування
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