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зараховано у т. ч. іноземці зараховано у т. ч. іноземці

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Всього на базі повної загальної середньої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Всього на основі  ОКР молодший спеціаліст

на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

І. Комплектування контингенту студентів у 2021 році
1.1. Загальне комплектування контингенту студентів

Код та найменування спеціальності
Денна форма Заочна форма

освітній ступінь бакалавр
на основі повної загальної середньої освіти



зараховано у т. ч. іноземці зараховано у т. ч. іноземці

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування 23 48
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 18 26
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості 12 32
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем бакалавр

011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
071 Облік і оподаткування 8 13
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне  управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр
Всього 8 13

освітній ступінь магістр

Код та найменування спеціальності
Денна форма Заочна форма

освітній ступінь бакалавр

53 106



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

182 Технологія легкої промисловості

183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем бакалавр

011 Освітні, педагогічні науки

029 Інформаційна,бібліотечна та архівна справа

051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

182 Технологія легкої промисловості

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

281 Публічне  управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр 60

30

30

100

освітній ступінь магістр

50

25

25

1.2. Прийом студентів на перший курс 
1.2.1. Ліцензовані обсяги 

Код та найменування спеціальності
Ліцензований обсяг

Денна форма Заочна форма

освітній ступінь бакалавр



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 
Разом  за освітнім ступенем бакалавр

011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
051 Економіка

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

181 Харчові технології

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

281 Публічне  управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр 8 13

8 13

53 106

освітній ступінь магістр

12 32

18 26

23 48

освітній ступінь бакалавр

1.2.2.  Подано заяв

Код та найменування спеціальності

Подано заяв

Денна форма Заочна форма



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем бакалавр

011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна,бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне  управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр

8 13

53 106
освітній ступінь магістр

12 32

18 26

23 48

1.2.3. Зараховано

Код та найменування спеціальності

Зараховано

Денна форма Заочна форма

освітній ступінь бакалавр



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем бакалавр

011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне  управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр

освітній ступінь магістр

освітній ступінь бакалавр

1.2.4. Конкурс заяв

Код та найменування спеціальності Конкурс заяв
Денна форма Заочна форма



Код та найменування спеціальності

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)

051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)

051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом 

освітній ступінь бакалавр

1.3.2.  Подано заяв

Код та найменування спеціальності
Подано заяв

Денна форма

1.3. Прийом студентів на другий курс на вакантні місця ліцензованого обсягу 
1.3.1. Вакантні місця ліцензованого обсягу

Денна форма
освітній ступінь бакалавр



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)

051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 
Всього 

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право

122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Всього 

освітній ступінь бакалавр

на основі  освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст

освітній ступінь бакалавр
на основі повної загальної середньої освіти

1.3.3. Зараховано

Код та найменування спеціальності
Зараховано

Денна форма



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем бакалавр

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)

051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології

183 Технології захисту навколишнього середовища

241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Разом

освітній ступінь бакалавр

1.3.4. Конкурс заяв

Код та найменування спеціальності
Конкурс заяв

Денна форма

освітній ступінь бакалавр



Заочна форма

Заочна форма



Заочна форма



1

Заочна форма



Коледж економіки і права Вінницького КІ
Луцький кооперативний коледж ЛТЕУ
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права 
ім. С.В. Литвиненка
Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний 
коледж
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний 
коледж ім. С.Граната
Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права 
ім. М.П. Сая
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Миколаївський коледж бізнесу і права ПУЕТ

Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж ПУЕТ

Полтавський кооперативний коледж
Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж
Сумський коледж економіки і торгівлі
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний 
коледж
Харківський кооперативний торгово-економічний коледж
Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж
Хмельницький кооперативний коледж  ХКТЕІ
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж 
ПУЕТ
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Чернігівський кооперативний коледж

Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Коледж економіки і права Вінницького КІ
Луцький кооперативний коледж ЛТЕУ
Новомосковський кооперативний коледж економіки та права 
ім. С.В. Литвиненка
Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права
Мукачівський кооперативний торговельно-економічний 
коледж
Івано-Франківський фінансово-комерційний кооперативний 
коледж ім. С.Граната
Кіровоградський кооперативний коледж економіки і права 
ім. М.П. Сая
Львівський кооперативний коледж економіки і права
Миколаївський коледж бізнесу і права ПУЕТ

Білгород-Дністровський економіко-правовий коледж ПУЕТ

Полтавський кооперативний коледж
Рівненський кооперативний економіко-правовий коледж
Сумський коледж економіки і торгівлі
Тернопільський кооперативний торговельно-економічний 
коледж
Харківський кооперативний торгово-економічний коледж
Херсонський кооперативний економіко-правовий коледж
Хмельницький кооперативний коледж  ХКТЕІ
Черкаський кооперативний економіко-правовий коледж 
ПУЕТ
Чернівецький кооперативний економіко-правовий коледж
Чернігівський кооперативний коледж

Всього 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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1.4.2. Зараховано випускників коледжів (заочна форма навчання)

Навчальний заклад
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1.4.1. Зараховано випускників  коледжів (денна форма навчання)

Навчальний заклад
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029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька 
мови)
051 Економіка

061 Журналістика

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність

081 Право

122 Комп'ютерні науки 

162 Біотехнології та біоінженерія

181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього 
середовища
241 Готельно-ресторанна справа

242 Туризм

292 Міжнародні економічні відносини 

Всього 0 0

1.4.3. Зараховано на навчання випускників  закладів освіти МОНУ та інших міністерств 
за спеціальностями

Код та найменування спеціальності Денна форма 
навчання

Заочна форма 
навчання



1 2 3 4 маг. 1 2 3 4 маг.

бакалаври
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування 4 8 11 3 19 16 10
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 2 5 4 7 1 13 10 2
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
182 Технологія легкої промисловості 1 1 10 2 17 8 5
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 
Всього на основі  повної загальної середньої освіти

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 

Всього на основі  ОКР "молодший спеціаліст" 0 0 0
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа

 2. Контингент студентів  на 1 жовтня 2021 року 
денна форма навчання заочна форма навчання

Спеціальність Всього

у 
т.

 ч
. і

но
зе

мц
і

з них на курсах

Всього

у 
т.

 ч
. і

но
зе

мц
і

з них на курсах



242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 
Разом бакалаврів: 0 3 10 12 28 0 6 49 34 17

магістри
011 Освітні, педагогічні науки
029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
281 Публічне  управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини 

Разом  за освітнім ступенем магістр



за академічну 
неуспішність

за несплату 
навчання

у зв'язку з 
призивом 
до армії

з інших 
причин

за академічну 
неуспішність

за несплату 
навчання

у зв'язку з 
призивом до 

армії

з інших 
причин

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька 
мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього 
середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 
Всього по бакалаврах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

011 Освітні, педагогічні науки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

281 Публічне  управління та адміністрування
292 Міжнародні економічні відносини 
Всього по  магістрах 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

освітній ступінь бакалавр

освітній ступінь магістр

із них

В
сь

ог
о

В
сь

ог
о

2.3. Відраховано студентів за 2020/2021 навчальний рік
2.3.1.  Відраховано

Спеціальність

Денна форма Заочна форма
із них



за академічну 
неуспішність

за несплату 
навчання

у зв'язку з 
призивом 
до армії

з інших 
причин

за академічну 
неуспішність

за несплату 
навчання

у зв'язку з 
призивом до 

армії

з інших 
причин

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

035 Філологія переклад (англійська, німецька 
мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
081 Право 1 1
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія
181 Харчові технології
183 Технології захисту навколишнього 
середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні відносини 
Всього по ОС бакалавр 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

011 Освітні, педагогічні науки

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова 
діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм

281 Публічне  управління та адміністрування

292 Міжнародні економічні відносини 
Всього по ОС магістр 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1

освітній ступінь бакалавр

освітній ступінь магістр

2.3.2.  Відраховано у зв'язку з переведенням

Спеціальність
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029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа 0 0

035 Філологія переклад (англійська, 
німецька мови) 0 0
051 Економіка 0 0
061 Журналістика 0 0
071 Облік і оподаткування 0 0 0
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 0 0 0

073 Менеджмент 0 0 0

075 Маркетинг 0 0 0 0
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність 0 0 0

081 Право 0 0

122 Комп'ютерні науки 0 0
162 Біотехнології та біоінженерія 0 0

181 Харчові технології 0 0
183 Технології захисту 
навколишнього середовища 0 0
241 Готельно-ресторанна справа 0 0
242 Туризм 0 0
292 Міжнародні економічні 
відносини 0 0
Всього 0 0 0 0 0 0 0 00 0

0

0

0

0

0

2.4.  Кількість студентів, які зараховані на другий і старші курси 

Спеціальність

Денна форма Заочна форма
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 із

 ін
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их
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О
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ве
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 ін
ш

их
 

ЗВ
О



Кількість аспірантів, які
вибули до закінчення

денна заочна денна заочна денна заочна денна заочна аспірантури у 2019/20 н.р.

Всього: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Всього: 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2.6. Підготовка науково-педагогічних кадрів в докторантурі у 2019/2020 навчальному році

Спеціальності Прийнято у 2019/20 н.р. Випущено у 2019/20 н.р. Кількість докторантів на 
початок 2019/20 н.р.

Кількість докторантів 
на кінець 2019/20 н.р.

Кількість докторантів, які 
вибули до закінчення 

докторантури у 2019/20 н.р.

2.5. Підготовка науково-педагогічних кадрів в аспірантурі у 2019/2020 навчальному році

Спеціальності Прийнято у 2019/20 н.р. Випущено у 2019/20 н.р.    Кількість аспірантів    Кількість аспірантів
на початок 2019/20 н.р. на кінець 2019/20 н.р.



Показники 1 2 3 4 В цілому 
по ЗВО

Якісна успішність (%) 56.7 59.7 58.2

Абсолютна успішність (%) 100.0 100.0 100

Спеціальність
029 Інформаційна, бібліотечна та 
архівна справа
035 Філологія переклад (англійська, 
німецька мови)
051 Економіка
061 Журналістика
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність
081 Право
122 Комп'ютерні науки 
162 Біотехнології та біоінженерія

182 Технологія легкої промисловості
183 Технології захисту 
навколишнього середовища
241 Готельно-ресторанна справа
242 Туризм
292 Міжнародні економічні 
відносини 
Всього 58.2 100

63.4 100.0

56.7

100

59.5 100

100
100

3.2. Показники навчання студентів  за спеціальностями
Якісна успішність Абсолютна успішність

3. РІВЕНЬ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ (денна форма навчання)
3.1. Показники навчання студентів за курсами

(за результатами літньої екзаменаційної сесії 2019/2020 н.р.)

 магістри



072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Разом:

072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
075 Маркетинг
073 Менеджмент
081 Право
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Разом:

073 Менеджмент
Разом:

073 Менеджмент
Разом:

% незадо-
вільно % неявка %

%

3.3.4.  Результати захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання освітнього ступеня магістр 

Спеціальність

Кількість 
студентів, які 

захищали 
магістерські 

роботи

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-    
льно

% задо    
вільно % незадо    

вільно % неявка

% неявка %

3.3.3.  Результати атестації за фахом студентами денної форми навчання освітнього ступеня магістр

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре

Спеціальність / Напрям підготовки
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-
льно % незадо

вільно

% незадо-
вільно % неявка %

3.3.2. Результати атестації за професійним спрямуванням студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр

3.3. Результати атестації  та захисту дипломних робіт у 2020/2021 н.р.

3.3.1. Результати атестації з економічної теорії студентами денної форми навчання освітнього ступеня бакалавр

Спеціальність / Напрям підготовки
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-
льно



% неявка %
Спеціальність

Кількість 
студентів, які 

захищали 
магістерські 

роботи

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-    
льно % незадо-

вільно

3.3.5  Результати захисту магістерських робіт студентами денної форми навчання освітнього ступеня магістр, які навчалися за 
інтегрованими навчальними планами 



071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування 
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність

Разом:

073 Менеджмент
Разом:

% неявка %
Спеціальність

Кількість 
студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-
льно % незадо-

вільно

% незадо-
вільно % неявка %

3.3.8 Результати атестації з економічної теорії студентами заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр,  які навчались за 
інтегрованими навчальними планами

%

3.3.7. Результати атестації з економічної теорії студентами заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр 

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-
льно

% задові-
льно % незадо-

вільно % неявка

3.3.6.  Результати атестації з іноземної мови студентами денньої форми навчання освітнього ступеня бакалавр 

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре



081 Право
071 Облік і оподаткування 
072 Фінанси, банківська справа та 
страхування
075 Маркетинг 
076 Підприємництво, торгівля та 
біржова діяльність
073 Менеджмент 

Разом:

Разом:

073 Менеджмент 
Разом:

% незадо-
вільно % неявка %

%

3.3.13  Результати захисту магістерських робіт студентами заочної форми навчання освітнього 
ступеня магістр, які навчались  за інтегрованими навчальними планами

Спеціальність

Кількість 
студентів, які 

захищали 
магістерські 

роботи

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-    
льно

% задові-    
льно

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

% незадо-
вільно % неявка

% неявка

3.3.12  Результати захисту магістерських робіт студентами заочної форми навчання освітнього ступеня магістр

Спеціальність

Кількість 
студентів, які 

захищали 
магістерські 

роботи

Одержали оцінки

відмінно % добре

Одержали оцінки

відмінно % добре % задо    
вільно % незадо    

вільно %

% незадо
вільно % неявка %

3.3.11  Результати атестації за фахом студентами заочної форми навчання освітнього ступеня магістр

%

3.3.10 Результати атестації за професійним спрямуванням студентами заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр, які 
навчались за інтегрованими навчальними планами

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре % задові-
льно

% задові-
льно % незадо

вільно % неявка

3.3.9 Результати атестації за професійним спрямуванням студентами заочної форми навчання освітнього ступеня бакалавр 

Спеціальність
Кількість 

студентів, які 
атестувалися

Одержали оцінки

відмінно % добре











Всього
у т. ч. 

іноземці

Одержали 
направлення 

на роботу

Надана можливість 
самостійного 

працевлаштування Всього
у т. ч. 

іноземці

071 Облік і оподаткування 5 5 3

Разом 5 0 5 3 0

4. ВИПУСК І ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ  ВИПУСКНИКІВ У 2020/2021 н.р.

4.1. Випуск і працевлаштування магістрів  за спеціальностями

Спеціальність

Денна форма навчання
Заочна форма 

навчання 



всього
з них 

працевлаш
товано

081 Право

071 Облік і оподаткування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

075 Маркетинг

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Усього 0 0 0 0

4.2. Випуск  бакалаврів денної та заочної форм навчання 

Спеціальність

Випуск бакалаврів

Денна форма навчання Заочна форма навчання

Здобули 
певний 
освітній 
ступінь, 
всього

у т. ч. 
іноземці

з них випущені із 
ЗВО

Завершили 
цикл 

навчання, 
всього

у т. ч. 
іноземці

з них 
випущено з 

ЗВО



5. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 

Показники Кількість 

Кількість науково-педагогічних працівників (ставок/осіб), усього 15\14 

Докторів наук 2\2 

мають вчені звання: 
 

                        –   професора 
 

                        –   доцента 1,5/1 

Докторів філософії (кандидатів наук) 6\6 

мають вчені звання: 
 

–   професора 1\1 

–   доцента 4\4 

Кількість зовнішніх сумісників 
 

Частка науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин ( % від 

кількості годин) 
100 

у тому числі які працюють у даному закладі освіти за основним місцем 

роботи 
4 

Захищено дисертацій науково-педагогічними працівниками у звітному році 

для здобуття ступеня: 
 

– доктора наук 
 

– доктора філософії 1 

Кількість груп забезпечення спеціальності, 
 

  очолюються докторами наук і професорами 1 

Пройшли підвищення кваліфікації, осіб 5 

 
6. Матеріально-технічна база 

Показники  

Загальна площа будівель, кв.м 1978,1 
 

Площа навчально-лабораторних будинків, кв.м 977,5 

Площа навчальних приміщень на одного студента денної форми навчання, 

кв. м. (розраховується за формулою: площа навчально-лабораторних 

будинків / контингент студентів денної форми навчання) 
20,9 

Забезпеченість лабораторіями, обладнанням, устаткуванням, що необхідні 

для виконання освітніх програм (в % до передбачених навчальними 

планами) 
100 

Кількість комп’ютерних лабораторій, одиниць 
 їх площа, кв. м 

1 
54кв.м 

Забезпеченість навчальних аудиторій мультимедійним обладнанням, % 10 

Кількість персональних комп’ютерів із строком використання не більше 

восьми років на 100 студентів, одиниць 
10 

Забезпеченість студентів гуртожитком, % 
Житлова площа на одного студента у гуртожитку, кв. м 

- 



Наявність пунктів харчування, одиниць 
Кількість студентів на одне місце в їдальнях і буфетах, осіб 

1/9 

 

Наявність спортивної зали 1 

Наявність інших спортивних споруд: стадіону, спортивного майданчику 

тощо 
1 

Наявність медичного пункту 1 

Витрачено коштів на ремонт і реконструкцію матеріально-технічної бази, 

тис. грн 
- 

Витрачено коштів на: 
поновлення і придбання навчального обладнання, устаткування, тис. грн 

29,0 

придбання підручників, посібників, наукової літератури, тис. грн 
 

 
7. Інформаційне забезпечення 

Показники  
 

Наявність бібліотеки, площа кв.м, 
у тому числі 
– наявність електронної бібліотеки 

54               

Електронний 

кабінет   

Інституцький 

репозитарій 

Обсяг фондів навчальної, наукової літератури, тис. примірників 72943 

Площа читального залу, кв. м / кількість місць 30\10 

Співвідношення посадкових місць у власних читальних залах до загальної 

чисельності студентів, % 
15 

Забезпеченість студентів підручниками, навчальними посібниками, 

довідковою літературою, наявними у власній бібліотеці, % 100 

Наявність обладнаних лабораторій з доступом до ІНТЕРНЕТУ 5 

Забезпеченість власної бібліотеки вітчизняними та закордонними фаховими 

періодичними виданнями відповідного або спорідненого спеціальності 

профілю, % 
100 

Доступ до баз даних періодичних наукових видань англійською мовою 

відповідного або спорідненого профілю, % 

- 

Кількість дипломних і курсових робіт, виконаних за допомогою ПЕОМ, (в 

% до загальної кількості) 
100 

Дипломні роботи і проекти, виконані на замовлення підприємств і 

організацій, % 
- 

 

8. Навчально-методичне забезпечення 

Показники  

Наявність навчально-методичного забезпечення для кожної навчальної 

дисципліни та виду професійно-практичної підготовки: 

 

Затверджених освітньо-професійних програм, навчальних планів, % 100 

Робочих програм навчальних дисциплін, % 100 

Конспекту або розширеного плану лекцій, % 100 

Планів семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, % 100 

Питань, задач, завдань або кейсів для поточного та підсумкового контролю знань і 

вмінь, % 

100 

Комплексної контрольної роботи після атестаційного моніторингу набутих 

знань і вмінь, % 

100 



 
 

 

8.  Науково-методична робота за 2020/2021 навчальний рік 

№ Показники Кількість 

1 Підготовлено навчально-методичної літератури 22 

2 Опубліковано статей в наукових фахових виданнях 19 

 у т.ч. статей в наукових фахових виданнях – 18 
 

 

2.2. Інші публікації (Тези)  
58 

 

 
 

В.о. ректора Микола Соляніченко 
 

 

Навчальних матеріалів, % 100 

Дидактичне забезпечення самостійної роботи студентів ( у тому числі з 

використанням інформаційних технологій), % 

100 

Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь студентів 100 

Наявність програм з усіх видів практичної підготовки до кожної освітньо- 

професійної програми, % 

100 

Забезпеченість базами для проходження практики, % 100 
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