
Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань: 07  Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти: другий (магістерський) 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2018–2019 навчальний рік 

Форма здобуття освіти денна 

Захист магістерських робіт «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

40% 40% 20% - 

075 «Маркетинг» 50% 50% -  

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

50% 50% - - 

Форма здобуття освіти заочна 

072 «Фінанси, банківська 

справа та страхування» 

58,3% 41,7%  

- 

 

- 

075 «Маркетинг» - 100% - - 

292 «Міжнародні економічні 

відносини» 

33.3% 66,7% -  

 

 



Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань: 07  Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2018–2019 навчальний рік 

Форма здобуття освіти денна 

Комплексний екзамен 1 

Напрям підготовки «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

6.030503 «Міжнародна економіка» - 100% - - 

6.030507 «Маркетинг» 50% 25% 25% - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 15% 40% 45% - 

6.030509 «Облік і аудит» - 100% - - 

 

Форма здобуття освіти денна 

Комплексний екзамен 2 

6.030503 «Міжнародна економіка» 100% - - - 

6.030507 «Маркетинг» 80% - 20% - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 60% - 40% - 

6.030509 «Облік і аудит» 50% 50% - - 



Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань: 07  Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2018–2019 навчальний рік 

Форма здобуття освіти заочна 4 курс 

Комплексний екзамен 1 

Напрям підготовки «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

6.030503 «Міжнародна економіка» 100% - - - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 33,3% 66,7% - - 

6.030509 «Облік і аудит» 66,7% 33,3% - - 

 

Форма здобуття освіти заочна 4 курс 

Комплексний екзамен 2 

6.030503 «Міжнародна економіка» - 100% - - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 66,7% 33,3% - - 

6.030509 «Облік і аудит» 66,7% - 33,3% - 

 



Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань: 07  Управління та адміністрування 

Рівень вищої освіти: перший (бакалаврський) 

Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

2018–2019 навчальний рік 

Форма здобуття освіти заочна 5 курс 

Комплексний екзамен 1 

Напрям підготовки «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

6.030503 «Міжнародна економіка» - 50% 50% - 

6.030507 «Маркетинг» 16,7% 33,3% 50% - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 25% 25% 50% - 

 

Форма здобуття освіти заочна 5 курс 

Комплексний екзамен 2 

6.030503 «Міжнародна економіка» - 100% - - 

6.030507 «Маркетинг» 50% 16.7% 33,3% - 

6.030508 «Фінанси і кредит» 25% 37,5% 37,5% - 

 



Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань 0304 «Право» 

Напрям підготовки 6.030401 «Правознавство» 

Рівень вищої освіти перший (бакалаврський) 

Форма здобуття освіти денна 

2018–2019 навчальний рік 

 «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

1  

50% 

 

50% 

 

- 

 

- 

2 31 % 38 % 31 % - 

Форма здобуття освіти заочна 

1  

60% 

 

20% 

 

20% 

 

- 

2 10 % 50 % 40 % - 

 

 



Результати моніторингу якості вищої освіти за підсумками атестації 
Галузь знань 08 «Право» 

Спеціальність 081 «Право» 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) 

Форма здобуття освіти денна 

2018–2019 навчальний рік 

 
 «відмінно» «добре» «задовільно» «незадовільно» 

Захист магістерських робіт   

37,5% 

 

50% 

 

12,5% 

 

- 

1 12,5% 87,5 % - - 

Форма здобуття освіти заочна 

Захист магістерських робіт  62% 38% - - 

- 

1 31% 69% - - 

 

 

 

 

 

 


