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Голова комісії                                                                                             М.О. Данилюк 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

експертної комісії Міністерства освіти і науки України про результати 

проведення акредитаційної експертизи освітньої діяльності підготовки 

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» 
 

 

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2001 р.               

№ 978 «Про затвердження Положення про акредитацію вищих навчальних 

закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних 

училищах» та наказу Міністерства освіти і науки України № 276л від 17.02.2016 р. 

експертна комісія у складі: 

голова комісії – Данилюк Микола Олексійович – доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри економіки підприємства Івано-Франківського 

національного технічного університету нафти і газу; 

експерт – Дмитренко Артем Іванович – кандидат економічних наук, доцент, 

доцент кафедри економіки підприємств Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана  

 

у період із 22.02.2016 р. по 24.02.2016 р. включно розглянула подані матеріали і 

провела експертне оцінювання відповідності освітньої діяльності  

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” 

державним акредитаційним вимогам підготовки фахівців за напрямом 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» – чергова акредитація.  

Висновки підготовлені на підставі аналізу матеріалів акредитації напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» у відповідності до 

встановлених законодавством вимог щодо навчально-методичного, кадрового, 

матеріально-технічного забезпечення вказаного напряму підготовки. Експертна 

комісія зустрічалась з директором інституту, заступниками директора, деканом 

факультету економіки і природокористування, завідувачем випускової кафедри 

економіки підприємства, завідувачем кафедри обліку і аудиту, науково-

педагогічними працівниками та співробітниками інституту.  

Під час проведення акредитаційної експертизи комісія перевірила 

достовірність інформації, поданої в акредитаційній справі, проаналізувала зміст 

підготовки фахівців, формування контингенту студентів, кадрове, навчально-

методичне, матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” (далі – 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут») та його 

відповідність вимогам чинного законодавства.  
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При перевірці були розглянуті такі документи, щодо напряму підготовки, 

який акредитується:  

- сертифікат про акредитацію Відокремленого підрозділу Національного 

університету біоресурсів і природокористування України “Бережанський 

агротехнічний інститут” серія  РД-ІІІ № 1149899 від 30.06.2011 року; 

- сертифікат про акредитацію напряму підготовки 6.030504 “Економіка 

підприємства” серія НД-ІІ № 1101553 від 10.03.2011 року; 

- ліцензія Міністерства освіти і науки України надання освітніх послуг 

серії АЕ № 636425 від 20.05.2015 року; 

- Статут Національного університету біоресурсів і природокористування 

України, затверджений Міністерством освіти і науки України 10 квітня 

2015 року № 429; 

- Положення Відокремленого підрозділу Національного університету 

біоресурсів і природокористування України “Бережанський агротехнічний 

інститут” затверджене ректором НУБіП України С.М. Ніколаєнком, 

24 листопада 2015 року; 

- копії установчих та реєстраційних документів, в т.ч. про створення 

вищого навчального закладу, витяг з Єдиного Державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців серія АД №742479, виписка з Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, довідка про 

включення інституту до Єдиного Державного реєстру підприємств та 

організацій України (ЄДРПОУ) серія АБ № 325738 12.06.2007 р.,  Відомості з 

Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)           

№ 22/2-13-315 від 15.06.2015 р., довідка про включення вищого навчального 

закладу до Державного  реєстру  вищих  навчальних  закладів  України  від  

06.10.2011 р. № 11-Д-27; 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика, освітньо-професійна програма 

підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» нормативна і варіативна 

частини та засоби діагностики якості вищої освіти; 

- затверджені в установленому порядку навчальні та робочі навчальні 

плани підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з 

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; 

- комплексні контрольні роботи з дисциплін напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства»; 

- відомості про кадрове, навчально-методичне і матеріально-технічне 

забезпечення навчальної діяльності та соціальну інфраструктуру інституту; 

- порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення навчального 

закладу ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»; 

- порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог щодо якісних 

характеристик підготовки фахівців напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»; 
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- навчально-методичні комплекси дисциплін напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства». 
 

Висновок: 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

здійснює підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» із ліцензійним обсягом 40 осіб денної та 

200 осіб заочної форм навчання відповідно до ліцензії (АЕ №636425 від 

20.05.2015 р.). Експертна комісія констатує, що надані документи 

відповідають інформації в акредитаційній справі та підтверджують право 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» на 

підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з 

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво». 
 

1. Загальні відомості 
 

Постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 року  № 234  

на базі Бережанського агротехнічного коледжу було утворено Бережанський 

агротехнічний інститут, який діяв у складі Національного аграрного 

університету. 

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 25.10.2001 року 

(протокол № 35) Бережанський агротехнічний інститут Національного 

аграрного університету визнано акредитованим за статусом вищого закладу 

освіти ІІІ рівня.  

На підставі наказу ректора Національного аграрного університету від 

19.06.2006 року № 390 «Про створення Відокремленого структурного 

підрозділу Національного аграрного університету «Бережанський 

агротехнічний інститут» створений Відокремлений структурний підрозділ 

Національного аграрного університету «Бережанський агротехнічний 

інститут». 

Рішенням Державної акредитаційної комісії України від 30.06.2011 року 

(протокол № 88) – чергова акредитація ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» визнано акредитованим за статусом вищого 

навчального закладу освіти ІІІ рівня. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.10.2008 року 

№ 945 наказом ректора Національного університету біоресурсів  і 

природокористування України від 15.12.2008 року № 827 Відокремлений 

структурний підрозділ Національного аграрного університету «Бережанський 

агротехнічний інститут» перейменовано у Відокремлений підрозділ 

Національного університету біоресурсів  і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут».  
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Юридична адреса вищого навчального закладу: Тернопільська область, 

м. Бережани, вул. Академічна, 20. 

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування 

України – Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, 

професор, заслужений працівник освіти України.  

Директор інституту – доктор технічних наук, професор, заслужений 

машинобудівник України, дійсний член Української академії економічної 

кібернетики Павлівський Василь Михайлович.  

Інститут включено до Єдиного державного реєстру підприємств та 

організацій України (довідка АБ № 325738 від 07.03.2012 р., видана  відділом 

статистики у Голосіївському районі у м. Києві), та включено відомості про 

юридичну особу до ЄДР ( Виписка з єдиного державного реєстру юридичних 

осіб серія АД №742479 від  12.03.2012 р.). 

Діяльність інституту здійснюється згідно з чинним законодавством 

України, постановами Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 

указами і розпорядженнями Міністерства освіти і науки України, Статутом 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

Положенням про Відокремлений підрозділ Національного університету 

біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний 

інститут» та іншими нормативними документами інституту. 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» у своєму 

складі має три факультети: 

-  «Економіки і природокористування»; 

- «Агроінженерний»;  

- «Енергетики, автоматики та енергозбереження». 

Для забезпечення навчальної, методичної  та науково-дослідної  роботи в 

інституті функціонує 11 кафедр. 

Підготовка фахівців здійснюється відповідно до ліцензії серії АЕ 

№ 636425 від 20.05.2015 р. за напрямами підготовки (спеціальностями), 

таблиця 1.  

Таблиця 1 

Перелік напрямів підготовки і спеціальностей та ліцензований обсяг 

прийому 

№ 

з/ч 

Шифр та 

найменування 

галузі знань 

Код та назва спеціальності/напряму 

Ліцензова-

ний обсяг 
Термін дії 

ліцензії 

Термін дії 

сертифіката 
д.ф.н з.ф.н 

Підготовка бакалаврів 

1. 1001 «Техніка та 

енергетика 

аграрного 

виробництва» 

6.100102 «Процеси, машини та 

обладнання агропромислового 

виробництва»  

75 100 01.07.2016 
№ 1101555 

01.07.2016 

2. 6.100101 «Енергетика та 

електротехнічні системи в 

агропромисловому комплексі» 

75 100 01.07.2016 
№ 1101554 

01.07.2016 

3. 0901 «Сільське 

господарство і 

лісництво» 

6.090103 «Лісове  і садово-паркове 

господарство» 
30 30 01.07.2019 

№ 1170082 

01.07.2019 
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4. 0401 
«Природничі 
науки» 

6.040106 «Екологія, охорона 
навколишнього середовища та 
збалансоване природокористування» 

30 30 01.07.2019 
№ 1170081 
01.07.2019 

5. 
0305 «Економіка 
та 
підприємництво» 

6.030504 «Економіка підприємства» 
40 200 01.07.2016 

№ 1101553 
01.07.2016 

6. 6.030509 «Облік і аудит» 
60 60 01.07.2025 

№ 1173501 
01.07.2025 

Разом бакалаврів 310 520   
Підготовка спеціалістів 

7. 1001 «Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва» 

7.10010203 «Механізація сільського 
господарства» 

75 100 01.07.2016 
№ 1101558 
01.07.2016 

8. 7.10010101 «Енергетика 
сільськогосподарського 
виробництва» 

75 100 01.07.2016 
№ 1101557 
01.07.2016 

9. 
0305 «Економіка 
та 
підприємництво» 

7.03050401 «Економіка 
підприємства (за видами 
економічної діяльності)» 

25 200 01.07.2016 
№ 1101556 
01.07.2016 

10. 7.03050901 «Облік і аудит» 
40 40 01.07.2025 

№ 1173502 
01.07.2025 

Разом спеціалістів 215 440   
Підготовка магістрів 

11. 
1001 «Техніка та 
енергетика 
аграрного 
виробництва» 

8.10010201 «Процеси, машини та 
обладнання агропромислових 
підприємств» 

25 - 01.07.2020 - 

12. 8.10010103 «Електрифікація та 
автоматизація сільського 
господарства» 

25 - 01.07.2020 - 

13. 0305 «Економіка 
та 
підприємництво» 

8.03050401 «Економіка підприємства 
(за видами економічної діяльності)» 

25 - 01.07.2020 - 

14. 8.03050901 «Облік і аудит» 25 - 01.07.2020 - 
Разом магістрів 100 -   
Всього по інституту 625 960   

 

Для підготовки фахівців зазначених освітніх рівнів використовується 

сучасна матеріально-технічна база інституту. Загальна площа будівель складає 

17891,7 м2, з них навчальна -  12814,8 м2. Із року в рік ведеться робота зі 

зміцнення матеріально-технічної бази.  

В інституті станом на 01.01.2016 р. навчається 1646 студентів, із них: за 

денною формою – 763 особи, за заочною – 883 особи. 

Працює бібліотека з читальним залом на 120 місць, яка знаходиться в 

центральному навчальному корпусі. 

Навчальний заклад має розвинену соціальну інфраструктуру: три власних 

гуртожитки загальною площею 4056,8 м2; актова зала на 300 місць забезпечує 

проведення загальноінститутських заходів; їдальня на 100 місць у повній мірі 

забезпечує харчування студентів та працівників закладу; спортивний зал 

загальною площею 1041,5 м2 обладнаний сучасними тренажерами та 

спортивним знаряддям. 

Усі наявні об’єкти є власністю Національного університету біоресурсів і 

природокористування України. Навчальний заклад не має орендованих 

приміщень. 
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Таблиця 2 

Загальна характеристика ВП НУБІП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» 

 

Факультет економіки і природокористування надає послуги, пов’язані з 

одержанням вищої освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра, 

спеціаліста та магістра за напрямами підготовки та спеціальностями: 

6.030504 «Економіка підприємства»; 

7.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»; 

8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»; 

6.030509 «Облік і аудит»; 

7.03050901 «Облік і аудит»; 

8.03050901 «Облік і аудит»; 

№ 

з/п 
Показники діяльності 

Кількісні параметри 

Денна (очна) 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

1. Ліцензований обсяг вищого навчального закладу     (осіб) 625 960 

 у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (осіб) - - 

- бакалавр (осіб) 310 520 

- спеціаліст (осіб) 215 440 

- магістр (осіб) 100 - 

2. Кількість студентів, курсантів, слухачів разом: 763 883 

у т. ч. за формами навчання:   

- денна (очна), осіб 763 - 

- вечірня, осіб - - 

- заочна, дистанційна, осіб - 883 

3. Кількість навчальних груп (одиниць) 35 52 

4. Кількість напрямів підготовки та спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка фахівців (одиниць) 
14 10 

у т. ч. за освітньо-кваліфікаційними рівнями:   

- молодший спеціаліст (одиниць) - - 

- бакалавр (одиниць) 6 6 

- спеціаліст (одиниць) 4 4 

- магістр (одиниць) 4 - 

5. Кількість кафедр (предметних (циклових) комісій), (одиниць) 11 

з них випускових (одиниць): 7 

6. Кількість факультетів (відділень) (одиниць) 3 

7. Загальні навчальні площі будівель (кв. м) 17891,7 

з них: - 

- власні (кв. м) 17891,7 

- орендовані (кв. м) - 

8. Навчальні площі, які здаються вищим навчальним закладом 

в оренду (кв. м) 
- 

9. Інше - 
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6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 

природокористування». 

На факультеті економіки і природокористування функціонують чотири 

кафедри: економіки підприємства; обліку і аудиту; екології, охорони 

навколишнього середовища та збалансованого природокористування; 

гуманітарних дисциплін, на яких працюють 40 науково-педагогічних 

працівників, у тому числі 3 доктори наук, професори, 25 кандидатів наук, 

доцентів. Частка викладачів з науковими ступенями і вченими званнями 

складає 70%, середній вік працюючих 39 років. 

Таблиця 3 

Склад кафедр факультету економіки і природокористування 

Кафедри 
Всього 

НПП 

в т.ч. % НПП із 

вченими 

званнями, 

ступенями 

Середній 

вік, роки 
докторів, 

професорів 

кандидатів, 

доцентів 

ст. 

викладачів / 

асистентів 

Облік і аудит 8 1 4 3/- 62,5 35 

Економіка 

підприємства 
14 1 11 1/1 85,7 42 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

7 1 3 3/- 57,1 42 

Гуманітарних 

дисциплін 
11 - 7 3/1 63,6 37 

По факультету 40 3 25 10/2 70,0 39 

Навчальний процес за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» забезпечують шість кафедр, таблиця 4. 

Програма кадрового забезпечення передбачає підготовку докторів і 

кандидатів наук через докторантуру, де навчається 2 викладачі та аспірантуру, 

де навчається 3 особи. 

Діяльність кафедр проходить у тісній співпраці з відповідними кафедрами 

НУБіП України. 

Для підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» створена необхідна матеріально-технічна база, до освітнього 

процесу залучені висококваліфіковані науково-педагогічні працівники, наявне 

інформаційне та навчально-методичне забезпечення, що є необхідною умовою 

успішної підготовки кваліфікованих фахівців.  

З кожної дисципліни навчального плану створено навчально-методичний 

комплекс у відповідності до вимог Міністерства освіти і науки України. 

Навчання в інституті ведеться відповідно до графіка, який затверджується 

на кожний навчальний рік. Навчальний відділ інституту складає розклади 

занять із врахуванням гігієнічних, методичних вимог, спрямованих на найбільш 

повне забезпечення освітніх запитів студентів і викладачів. 
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Таблиця 4 

Склад кафедр і науково-педагогічних працівників, які забезпечують навчальний процес за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» 

 

№ 
з/п 

Назва кафедри 
Професорсько-

викладацький склад, 
осіб/% 

З них працюють 
На постійній основі Сумісники 

Разом,  
осіб/ % 

У тому числі 

Разом, 
осіб/ % 

У тому числі 

Доктори 
наук, 

професори, 
осіб/ % 

Канд. 
наук, 

доценти, 
осіб/ % 

Без  
наукових 
ступенів і 

вчених 
звань, 

осіб/ % 

Доктори 
наук,  

професори, 
осіб/% 

Канд.  
наук,  

доценти, 
осіб/% 

1. Економіка підприємства 11/35,5 11/100 1/9 10/91 - - - - 

2. Облік і аудит 4/12,9 4/100 1/25 2/50 1/25 - - - 

3. 

Екологія, охорона 

навколишнього середовища та 

збалансоване 

природокористування 

2/6,5 2/100 - 2/100 - - - - 

4. Гуманітарних дисциплін 10/32,3 9/90 - 6/60 3/30 1/10 - 1/10 

5. Інформаційні технології та вища 

математика 
3/9,7 3/100 - 2/67 1/33 - - - 

6. 
Машиновикористання та 

технології в сільському 

господарстві 

1/3,1 1/100 - 1/100 - - - - 

 Разом 31/100 30/97 2/7 23/74 5/16 1/3  1/3 
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На кожній кафедрі є графіки консультацій для студентів з питань 

підготовки курсових та практичних робіт, підготовки до державної атестації, 

проведення індивідуальних занять зі студентами тощо. 
 

Висновок:  

Експертна комісія констатує, що оригінали всіх установчих 

документів, матеріали акредитаційного аналізу за переліком, обсягом та 

повнотою відповідають вимогам Положення «Про акредитацію вищих 

навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та 

вищих професійних училищах». Підготовка фахівців за напрямом 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» у Відокремленому 

підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідає типу і статусу 

вищого навчального закладу. 

 

2. Формування контингенту студентів 

 

Підготовка фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

ведеться за денною та заочною формами навчання. Ліцензовані обсяги 

підготовки – 40 осіб за денною та 200 осіб за заочною формами навчання. 

Система підготовки фахівців розроблена на основі  вивчення 

особливостей вищої аграрної освіти і включає в себе основні принципи та 

досягнення української традиційної системи, які поширюються на процес 

формування контингенту студентів. 

Контингент студентів формується завдяки проведеній профорієнтаційній 

роботі науково-педагогічними працівниками кафедр інституту. У вищому 

навчальному закладі розроблена програма проведення профорієнтаційної 

роботи, яка щороку розглядається, коригується на засіданнях випускових 

кафедр, вчених радах факультетів та затверджується на засіданні вченої ради 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». Під час 

проведення профорієнтаційних заходів активно використовуються засоби 

масової інформації.  

Профорієнтаційна робота проводиться у таких формах: 

– проведення «Дня відкритих дверей»; 

– зв’язок з районними управліннями агропромислового комплексу, з 

місцевими органами самоврядування;  

– зв’язок із сільськогосподарськими підприємствами та організаціями; 

– пропаганда історії, сьогодення та наукових досягнень навчального 

закладу; 

– участь у «Ярмарках професій», які проводяться районними центрами 

зайнятості; 

– активне використання засобів Інтернету і розповсюдження 
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відеороликів факультетів; 

– співпраця з вищими навчальними закладами ІІ рівня акредитації та з 

професійно-технічними закладами освіти; 

– індивідуальна робота із випускниками шкіл району; 

– проведення дружніх зустрічей – спортивних змагань, культурних і 

мистецьких заходів з учнями шкіл та студентами ВНЗ І-ІІ  рівнів акредитації; 

– виступи керівництва факультету, кафедр на радіо, публікації статей у 

газетах; 

– зустрічі випускників шкіл із роботодавцями та випускниками 

інституту. 

Державне замовлення за звітний період виконане в повному обсязі.  

Формування контингенту студентів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» наведено в таблиці 5. 

Таблиця 5 

Показники формування контингенту студентів напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» 

№ 

з/п 
Показник 2011 рік 2012 рік 2013 рік 2014 рік 2015 рік 

1. Ліцензований обсяг підготовки: 

- денна форма навчання 40 40 40 40 40 

- заочна форма навчання 200 200 200 200 200 

2. Прийнято на навчання, всього 

(осіб) 
135/13 85/17 62/19 52/18 38/10 

- денна форма / в тому числі за 

держзамовленням 
37/12 20/15 25/15 29/15 19/10 

- заочна форма / в тому числі за 

держзамовленням 
98/1 65/2 37/4 23/3 19/- 

- таких, які пройшли 

довгострокову підготовку і 

профорієнтацію 

- - - - - 

- зарахованих на пільгових 

умовах 
- - - - - 

3. Подано заяв: 

- за денною формою навчання 
98 103 113 108 66 

- за заочною формою навчання 100 65 37 24 19 

4. Конкурс абітурієнтів на місця 

державного замовлення: 

- за денною формою навчання 8,1 6,87 7,53 7,2 6,6 

- за заочною формою навчання 98 32,5 9,3 7 - 

5. Кількість випускників  

ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 

прийнятих на скорочений 

термін навчання: 

- на денну форму 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

6 

- на заочну форму 41 30 19 15 17 
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Станом на 22 лютого 2016 року – час проведення акредитаційної 

експертизи, загальний контингент студентів освітньо-кваліфікаційного рівня 

“бакалавр” напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» становив 

69 осіб денної та 73 особи заочної форм навчання.  

В інституті успішно функціонує ступенева система вищої освіти. Особи, 

що отримали освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста можуть 

продовжити навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра 

за скороченим терміном навчання. Випускники освітньо-кваліфікаційного рівня 

бакалавра мають змогу продовжити навчання за ОКР «Спеціаліст»  або ОКР 

«Магістр». 

Кількісні показники контингенту студентів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» у динаміці наведені в таблицях 6 та 7. 

Таблиця 6 

Контингент студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства»  

Курс 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 

Держза-

мовлення 
Контракт Всього 

Держза- 

мовлення 
Контракт Всього 

1 10 3 13 0 15 15 

2 14 - 14 3 18 21 

3 12 6 18 2 8 10 

4 14 10 24 2 6 8 

5 – – – 2 17 19 
 

Таблиця 7 

Динаміка змін контингенту студентів напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» протягом 2011-2016 років 

Рік 

Чисельність студентів, що 

навчалися за кошти 

державного бюджету, осіб 

Чисельність студентів, що 

навчалися за рахунок 

контракту, осіб 

Усього, осіб 

денна форма заочна форма денна форма заочна форма денна форма заочна форма 

2011 57 13 37 379 94 392 

2012 51 10 31 216 82 226 

2013 52 8 23 166 75 174 

2014 57 9 28 124 85 133 

2015 52 8 21 81 73 89 

2016 50 9 19 64 69 73 

 

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

проводиться прийом випускників вищих навчальних закладів І-ІІ рівня 

акредитації споріднених спеціальностей на підготовку за скороченою 

програмою ОКР «Бакалавр» напряму підготовки 6.030504 «Економіка 
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підприємства». Всього за 2011-2015 рр. на скорочений термін денної і заочної 

форм навчання зараховано 171 особу. Під час проведення акредитаційної 

експертизи була проведена перевірка інтегрованих планів підготовки 

випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації за скороченою програмою ОКР 

«Бакалавр». Перевірка підтвердила відповідність наведених в акредитаційній 

справі матеріалів.  

Під час проведення акредитаційної експертизи комісією була проведена 

вибіркова перевірка матеріалів приймальної комісії ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» за 2014-2015 роки щодо організації 

прийому документів, формування особових справ та робота з ЄДЕБО для 

вступників напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». Під час 

перевірки було встановлено: 

- документація приймальної комісії інституту ведеться у відповідності зі 

встановленою процедурою і повністю відповідає вимогам чинного 

законодавства та нормативній базі МОН України. Журнали реєстрації 

вступників відповідають матеріалам особових справ; 

- особові справи студентів відповідають встановленим нормативним 

вимогам оформлення зазначеної документації та налічують весь перелік 

обов’язкових документів. 

 

Висновок:  

Формування контингенту студентів ОКР «Бакалавр» напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» відбувається у межах 

ліцензованого обсягу денної та заочної форм навчання. Наведені дані 

свідчать, що всі показники цього розділу відповідають державним 

вимогам з акредитації. Обсяги державного замовлення виконуються в 

повному обсязі. Формування контингенту студентів здійснюється 

відповідно до ліцензованого обсягу та чинного законодавства України без 

порушень. 

Комісія відзначає, що керівництво інституту докладає достатньо 

зусиль для розв’язання проблем пов’язаних з формуванням контингенту 

студентів. 

 

3. Зміст підготовки фахівців 

 

Зміст підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

сформовано на основі діючих законодавчих актів про освіту. 

Підготовка фахівців з освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» 

проводиться у відповідності з освітньо-професійною програмою підготовки 

бакалавра за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» затвердженою 

Міністерством освіти і науки України 2 лютого 2010 року, відповідає 

державним вимогам, потребам ринку праці, враховує ступеневу підготовку 
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фахівців. 

На основі базового навчального плану щорічно розробляються робочі 

навчальні плани підготовки фахівців. 

Навчальний план напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

розроблено на основі освітньо-професійної програми підготовки бакалавра (в 

частині розподілу загального навчального часу за циклами підготовки, переліку 

та обсягу нормативних дисциплін) галузі знань 0305 – Економіка та 

підприємництво  (наказ МОН України від 2.02.2010 р.). Навчальний план 

розглянутий на науково-методичній раді, схвалений Вченою радою інституту, 

погоджений директором ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут» та затверджений ректором Національного університету біоресурсів і 

природокористування України у встановленому порядку. 

Навчальний план денної форми навчання розрахований на 4 роки 

навчання,  заочної форми навчання – на 4,5 роки.   

 У навчальному плані передбачено цикли гуманітарної підготовки, 

природничо-наукової та загальноекономічної, професійної та практичної 

підготовки.  

Навчально-методичне забезпечення організації навчального процесу 

відповідає вимогам галузевих стандартів МОН України і ОКХ та ОПП 

підготовки фахівців ОКР «Бакалавр», інших положень чинного законодавства 

України з питань вищої освіти. 

Обсяг і види практичної підготовки фахівців за напрямом підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» забезпечують набуття умінь та навичок, 

передбачених освітньо-кваліфікаційними характеристиками бакалавра, 

відповідають чинним вимогам щодо організації навчального процесу, 

послідовності засвоєння теоретичних курсів і враховують специфіку 

майбутньої діяльності фахівця з економіки підприємства. 

Всі дисципліни, які вивчаються студентами, забезпечені типовими та 

робочими програмами, методичними розробками  для практичних робіт, 

індивідуальних занять, курсових та дипломних робіт.  

Проведений аналіз змісту та структури навчальних планів, робочих 

програм дисциплін підтверджує відповідність цих документів кваліфікаційній 

характеристиці фахівця.  

 

Висновок:  

Експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців у ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідає 

вимогам Міністерства освіти і науки України. Освітньо-кваліфікаційна 

характеристика (ОКХ), освітньо-професійна програма (ОПП), навчальні 

плани підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» відповідають вимогам акредитації. 

 



14 

 

Голова комісії                                                                                             М.О. Данилюк 

 

 

4. Кадрове забезпечення підготовки фахівців 
 

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що забезпечує 

підготовку фахівців ОКР «Бакалавр» напряму підготовки «Економіка 

підприємства» складає 31 науково-педагогічний працівник, з них на постійній 

основі – 30 науково-педагогічних працівників. 

Навчальний процес з даного напряму підготовки забезпечують 24 

кандидати наук та 2 доктори наук. Середній вік науково-педагогічних 

працівників складає 43 роки, докторів наук - 46, кандидатів наук та доцентів – 

41. 

Характеристика науково-педагогічного складу, що забезпечує напрям 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» наведена в таблиці 8. 

Таблиця 8 

Характеристика науково-педагогічного складу, що забезпечує напрям 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства»  
№ 

п/п 
Показник 2015 р. 

1. Загальна чисельність професорсько-викладацького складу, що 

працює на спеціальності, (осіб) 
31 

з них: докторів наук, професорів 2 

           кандидатів наук, доцентів 23 

2. Штатна укомплектованість (всього, %): 100 

з них: докторів наук, професорів 6 

           кандидатів наук, доцентів 74 

3. Кількість сумісників (всього) 1 

в т.ч.: докторів наук, професорів - 

          кандидатів наук, доцентів 1 

4. Середній вік штатних викладачів з науковими ступенями і 

вченими званнями: 
43 

в т.ч.: докторів наук, професорів 46 

           кандидатів наук, доцентів 41 

5. Кількість викладачів пенсійного віку - 

в т.ч.: докторів наук, професорів - 

           кандидатів наук, доцентів - 

6. Частка викладачів, базова освіта яких не відповідає дисципліні, 

що викладається (%) 
- 

7. Середньорічне педагогічне навантаження викладачів (год.) 600 

8. Випускову кафедру очолює фахівець відповідної спеціальності: 

             доктор наук, професор 
 

- 

             кандидат наук, доцент + 

9. Загальна кількість докторантів за спеціальністю 2 

10. Загальна кількість аспірантів за спеціальністю 3 

11. Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення 

кваліфікації за останні 5 років (%) 
100 

 

Частка науково-педагогічних працівників з  науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин циклу 
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гуманітарної підготовки становить 88%, в тому числі за основним місцем 

роботи 86%, циклу природничо-наукової та загальноекономічної підготовки - 

100%, з них 20% забезпечують доктори наук та професори, які працюють на 

постійній основі. Зокрема, д.е.н., професором  Жибаком М.М. 11,3% та 8,8% - 

двома прирівняними к.е.н., доцентами Христенко Г.М. і Яремою Л.В., які 

мають стаж безперервної науково-педагогічної роботи в інституті більше 10 

років, а також є співавторами монографій та навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки України. 

Частка науково-педагогічних працівників з  науковими ступенями та 

вченими званнями, які забезпечують викладання лекційних годин професійної 

та практичної підготовки, в т.ч. варіативної складової підготовки, становить 

91%, з них докторами наук та професорами – 46%. Зокрема,  докторами 

економічних наук Жибаком М.М. і Петренко Н.І. – 11,3% та 34,3% 

прирівняними кандидатами економічних наук, доцентами – Заморою О.І., 

Судомир С.М., Христенко Г.М., Гурською І.С., які мають стаж безперервної 

науково-педагогічної роботи в інституті більше 10 років, а також є 

співавторами монографій та навчальних посібників з грифом Міністерства 

освіти і науки України. 

Випускову кафедру  економіки підприємства очолює кандидат 

економічних наук, доцент кафедри економіки підприємства Гурська Ірина 

Степанівна, яка є автором 40 публікацій, з них 25 наукові праці та 15 

навчально-методичного характеру, в тому числі 25 у фахових виданнях. 

Основні наукові праці:  

1. Ільчук М.М. Ефективне функціонування аграрних підприємств на 

ринку молока: монографія / Ільчук М.М., Гурська І.С. - Бережани: «Яна», 2012.– 

253 с. 

2. Ільчук М.М. Формування попиту та пропозиції на ринках основних 

видів тваринницької продукції: монографія / Ільчук М.М., Коновал І. А., 

Кирилюк О. Ф., Гурська І. С. – К.: ЗАТ «Нічлава», 2012. – 363 с. 

3. Гурська І. С. Особливості та економічна ефективність розвитку 

молочного скотарства у господарських формуваннях Тернопільської області / 

І. С. Гурська // Збірник наукових праць Таврійського державного 

агротехнологічного університету. – 2014. – №1 (25). – С. 248-252. 

4. Гурська І. С. Формування та функціонування ринку продукції 

тваринництва в Тернопільській області / І. С. Гурська // Глобальні та національні 

проблеми економіки. – 2015. – № 5. – С. 178-183. 

За даними акредитаційної справи, достовірність яких була підтверджена 

під час безпосередньої перевірки на місці, у  складі випускової кафедри 

економіки підприємства працюють 14 науково-педагогічних працівників, всі на 

постійній основі. Науковий ступінь мають 12 науково – педагогічних 

працівників випускової кафедри (85,7%), у тому числі 1 доктор наук (7,1%), 

табл. 9.  
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Таблиця 9 

Якісний склад випускової кафедри економіки підприємства (осіб/%) 

Професор- 

сько-викла-

дацький склад 

З них працюють 

На постійній основі Сумісники 

Разом 

У тому числі У тому числі 

Доктори 

наук, 

професори 

Канд. 

наук, 

доценти 

Без 

наукових 

ступенів і 

звань 

Разом 

Доктори 

наук, 

професори 

Канд. 

наук, 

доценти 

14/100 14/100 1/7,1 11/78,6 2/14,3 - - - 

 

Середньорічне педагогічне навантаження викладачів випускової кафедри 

за звітний період (2011/2012-2015/2016 навчальні роки) становило близько 870 

годин. 

Перевірка особових справ науково-педагогічних працівників, які за 

даними акредитаційної справи забезпечують підготовку бакалаврів з економіки 

підприємства підтвердила їх науково-педагогічну кваліфікацію, наявність 

розроблених навчально-методичних матеріалів економічного спрямування, 

наукових публікацій, в т.ч. у провідних міжнародних виданнях.  

У Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

розроблена п’ятирічна програма підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників. В цілому всі вимоги Міністерства освіти і науки щодо 

відповідного рівня та профілю підвищення кваліфікації викладачів, з 

урахуванням навчальних курсів, які проводяться в інституті, виконуються. 

Всі науково-педагогічні працівники випускової кафедри економіки 

підприємства пройшли підвищення кваліфікації за 2011-2015 рр. у  таких 

закладах освіти – Інститут післядипломного навчання Львівського 

національного аграрного університету, Інститут післядипломної освіти 

Національного університету біоресурсів і природокористування України, 

стажування на підприємствах та установах, зокрема, в агрохолдингу «Мрія», 

банківських та фінансових установах. 

Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена вибіркова 

перевірка оригіналів документів, які підтверджують проходження науково-

педагогічними працівниками кафедри економіки підприємства відповідного 

підвищення кваліфікації. Звітна документація надана експертній комісії 

відділом кадрів інституту підтверджує  достовірність наведених в 

акредитаційній справі матеріалів. 

Перевірка наданої документації та ознайомлення на місці підтверджує 

висновок комісії, що кафедра економіки підприємства має достатній науковий 

потенціал, який забезпечує виконання наукових досліджень на сучасному рівні, 

можливість ефективної підготовки наукових кадрів, сприяє підвищенню якості 

підготовки бакалаврів. 
 



17 

 

Голова комісії                                                                                             М.О. Данилюк 

 

 

Висновок:  
Експертна комісія встановила, що кадровий склад задіяний у 

реалізації навчального плану напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України,  а 

науково-педагогічні працівники здатні забезпечити виконання державних 

стандартів вищої освіти. 
 

5. Організаційне та навчально-методичне забезпечення підготовки 

фахівців 
 

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 

природокористування України “Бережанський агротехнічний інститут” в своїй 

навчально-методичній роботі керується чинними нормативними документами 

про організацію навчального процесу у вищих навчальних закладах.  

Наявність нормативно-методичних документів та інструктивних 

матеріалів є достатньою для якісного забезпечення організації процесу 

навчання: 

- освітньо-професійна програма підготовки бакалавра в частині розподілу 

загального навчального часу за циклами підготовки переліку та обсягу 

нормативних дисциплін з галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво» 

затверджена Міністерством освіти і науки України 28 березня 2002 р. та в 

частині розподілу загального навчального часу за циклами з галузі знань 0305 

«Економіка та підприємництво» затверджена Міністерством освіти і науки 

України 2 лютого 2010 р.; 

- освітньо-кваліфікаційна характеристика з напряму підготовки 

«Економіка підприємства» ОКР «Бакалавр», затверджена наказом Міністерства 

освіти і науки України від 13.04.2004 р. № 304. 

- варіативна компонента стандартів освіти розглянута Вченою радою 

навчального закладу та затверджена в установленому порядку; 

- навчальні плани розроблені відповідно до діючих ОКХ і ОПП та 

затверджені в установленому порядку; 

- засоби діагностики якості освіти розроблені в установленому порядку, 

схвалені Вченою радою ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 

інститут» і затверджені Вченою радою Національного університету і 

природокористування України.   

Всі дисципліни навчальних планів підготовки бакалаврів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» забезпечені навчально-

методичними комплексами, до складу яких входять: типова програма 

навчальної дисципліни, робоча програма навчальної дисципліни, протокол 

погодження, структурно-логічна схема, календарно-тематичний план, критерії 

оцінки знань, методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи, 

модульні завдання, завдання для підсумкового контролю знань, завдання для 

зрізу знань, конспект лекцій, методичні рекомендації і завдання  для 
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практичних (семінарських занять), навчально-методична література з 

дисципліни, методичні вказівки для написання курсових робіт. 

Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена перевірка 

забезпеченості навчальних дисциплін навчально-методичними комплексами, 

яка підтвердила достовірність наведеної в акредитаційній справі інформації. 

Навчально-методичні матеріали розроблені у відповідності  з нормативними 

вимогами Міністерства освіти і науки України.  

Управління і контроль за навчально-виховним процесом в інституті 

здійснюється відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки «Про 

затвердження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-

трансферної системи». Вчасно розробляються графік навчального процесу та 

розклад занять, які достатньо ефективно забезпечують розподіл лекційного та 

практичного навантаження, а також  самостійну роботу студентів.  

Навчально-методичне забезпечення підготовки фахівців складають: 

- програми навчальних дисциплін і робочих навчальних програм – 100%; 

- плани практичних та семінарських занять – 100%; 

- методичні вказівки і тематика контрольних, курсових, бакалаврських 

робіт – 100%; 

- методичні вказівки щодо проведення державної атестації – 100%; 

- методичне забезпечення самостійної роботи студентів (у т.ч. з 

використанням інформаційних технологій) – 100%. 

Для контролю залишкових знань студентів розроблені і постійно 

оновлюються пакети комплексних контрольних робіт за усіма дисциплінами 

навчального плану. Для оцінки якості виконання завдань комплексних 

контрольних робіт розроблена система критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів, що входять до пакетів робіт.  

Науково-педагогічними працівниками кафедри економіки підприємства 

розроблено відповідні методичні вказівки для підготовки бакалаврських робіт 

студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства», 

затверджені у встановленому порядку, що містять відповідну тематику, типові 

плани, табличний матеріал, перелік додатків, список рекомендованих 

літературних джерел та вимоги щодо оформлення роботи і процедури захисту. 

Кількість науково-педагогічних працівників, яких залучено до 

навчального процесу, є достатньою для керівництва бакалаврськими роботами. 

Проведення державної атестації відбувається відповідно до Положення 

про порядок створення та організацію роботи ДЕК у ВНЗ України. 

Кількість методичних рекомендацій щодо виконання бакалаврських робіт 

становить 100%. 

Для організації самостійної роботи студентів денної та заочної форм 

навчання розроблено та затверджено методичні рекомендації з усіх дисциплін 

навчального плану. Рівень дидактичного забезпечення самостійної роботи 

студентів становить 100%. 
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Організація навчального процесу здійснюється у відповідності з 

державними освітніми програмами, за нормативними документами 

Міністерства освіти і науки України. 
Методичною комісією факультету економіки і природокористування 

проведена робота щодо удосконалення навчальних планів і програм дисциплін, 

які вивчаються. 

На факультеті впроваджено кредитно-модульну систему організації 

навчального процесу (КМСОНП). Нормативною базою роботи за КМСОНП є 

відповідні накази МОН України, Положення про організацію навчального 

процесу за кредитно-модульною системою підготовки фахівців. Структура 

змісту освіти за КМСОНП визначається вимогами формування кредитів ECTS.  

Контроль і оцінювання знань студентів проводиться на кожному практичному 

та лабораторному заняттях. 

В інституті створений навчально-інформаційний портал на базі 

платформи дистанційного навчання Moodle. На даний час основна частина 

навчальних дисциплін заведені до даної платформи, що дозволяє студентам 

інституту дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним 

матеріалом. Ця платформа забезпечує студентам доступ до численних 

навчальних ресурсів, дає змогу опрацювати теоретичний лекційний матеріал, 

виконати тренінгові завдання семінарських та практичних занять. 

З усіх дисциплін розроблені тестові завдання для комплексних 

контрольних робіт. Ці завдання передані в навчально-методичний відділ 

інституту, який періодично проводить перевірку залишкових знань студентів з 

дисциплін, з яких складались екзамени. 

Практика, передбачена навчальним планом, забезпечена програмами 

практичної підготовки. Вибір баз для проходження практики здійснюється на 

підставі прямих домовленостей навчального закладу із суб’єктами 

господарювання на підставі договору. 

Згідно з угодами для проходження виробничих практик використовується 

виробнича база агроформувань Тернопільської області: ФГ «Вікторія» 

Козівського району; ФГ «Фльонц», ТОВ  «Крона», ТОВ «Жива земля 

Потутори», ТОВ «Вербів» Бережанського району. 

Кваліфікація «Бакалавр» присвоюється за результатами складання 

державного екзамену та захисту випускної роботи. 

 

Висновок:   

Експертна комісія відзначає, що у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» наявність методичного 

забезпечення дисциплін навчального плану складає 100%, навчально-

методичне забезпечення освітнього процесу відповідає державним 

стандартам освіти та встановленим нормам щодо акредитації за напрямом 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 
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6. Матеріально-технічне забезпечення 

 

Загальна площа, що використовується у навчальному процесі у ВП 

НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» становить 17891,7  м2, 

у тому числі навчальна площа – 12814,8 м2. Забезпеченість освітнього процесу 

навчальними площами складає 100%. Навчальний заклад не орендує 

приміщень. 

Випускова кафедра економіки підприємства ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» має відповідну матеріально-технічну 

та лабораторну базу для підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Бакалавр» з напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

відповідно до державних стандартів освіти, «Положення про організацію 

навчального процесу у вищих навчальних закладах». 

Таблиця 10 

Забезпечення приміщеннями навчального призначення та іншими 

приміщеннями 

№ 

з/п 

Найменування приміщень за 

функціональним призначенням 

Площа приміщень (кв. м) 

Загальні 

У тому числі 

Власні 
Орендо-

вані 

Здано в 

оренду 

1. Навчальні приміщення, усього: 

у тому числі: 
12814,8 12814,8 - - 

1.1. Приміщення для занять студентів, 

курсантів, слухачів (лекційні, 

аудиторні приміщення, кабінети, 

лабораторії тощо) 

8160,3 8160,3 - - 

1.2. Комп’ютерні лабораторії 1525 1525 - - 

1.3. Спортивні зали 1041,5 1041,5 - - 

2. Приміщення для науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників 
710 710 - - 

3. Службові приміщення 820 820 - - 

4. Бібліотека,  

у тому числі читальні зали 
252/130 252/130 - - 

5. Гуртожитки 4056,8 4056,8 - - 

6. Їдальні, буфети  278 278 - - 

7. Профілакторії, бази відпочинку - - - - 

8. Медичні пункти 28 28 - - 

9. Інше - - - - 

 

Кожна кафедра факультету має обладнані кімнати для викладачів та 

завідувачів кафедр, науково-дослідні лабораторії, які використовуються для 

навчальних і наукових цілей. 

На кафедрах факультету обладнано 9 лекційних аудиторій з 

мультимедійними засобами навчання, 7 спеціалізованих кабінетів та 

навчальних лабораторій.  
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Обладнання лабораторій, кабінетів, аудиторій дозволяє проводити усі види 

занять у відповідності з навчальними планами і програмами. Навчальні 

приміщення обладнані технічними засобами навчання, ліцензійними програмами, 

навчально-лабораторним устаткуванням та обладнанням. На випусковій кафедрі 

економіки підприємства функціонують: кабінет економіки підприємства з 

мультимедійними засобами навчання; кабінет менеджменту і маркетингу з 

мультимедійними засобами навчання; кабінет організації, планування та 

прогнозування сільськогосподарського виробництва з мультимедійними 

засобами навчання; кабінет політекономії з мультимедійними засобами 

навчання; кабінет економіки праці і соціально-трудових відносин та розвитку 

сільських територій з мультимедійними засобами навчання та кабінет 

економіко-математичного моделювання, курсового та дипломного 

проектування. 

Забезпеченість комп'ютеризованими робочими місцями в розрахунку на 

100 студентів денної форми навчання в інституті складає 12 одиниць.  

Перевірка первинних документів та безпосереднє відвідування на місці 

підтвердила відповідність аудиторного фонду приміщень ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут»  нормативним вимогам. 

Умови роботи викладачів, навчально-допоміжного персоналу і умови 

навчання студентів відповідають вимогам вищої школи. Робочі місця 

викладачів і навчально-допоміжного персоналу обладнані сучасними меблями, 

комп’ютерами і всім необхідним інвентарем для праці. 

В інституті для послуг студентів створена відповідна соціальна 

інфраструктура.  

Студенти інституту в повній мірі забезпечені місцями проживання в 

гуртожитку (загальна житлова площа біля 4056,8 м2), при цьому 

забезпечуються умови 100 % поселення у гуртожитки інституту студентів 

першого курсу. В кожному блоці гуртожитку (в блок входить 2 кімнати) є 

кімната для приготування їжі з електроплитами, крім того, кожен блок має 

санвузол та душову. 

В інституті функціонує студентська їдальня, стадіон і спортивний зал. 

Для проведення культурно-масових заходів в інституті є актова зала і 

студентський клуб. Для органів студентського самоврядування виділені окремі 

приміщення. Спортивно-масова робота проводиться в спортивному залі, залах 

для тренувань з окремих видів спорту, а також на відкритих спортивних 

майданчиках ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут». 

В головному корпусі інституту розташований медичний пункт, крім того, 

медичне обслуговування студентів проводиться у міській поліклініці.  

У ВП НУБіП України  «Бережанський агротехнічний інститут» створений 

офіційний веб-сайт (www.bati.ber.te.ua), на якому розміщена основна 

інформація про його діяльність (структура, ліцензії та сертифікати про 

акредитацію, освітня діяльність, навчальні та наукові структурні підрозділи та 

їх склад, правила прийому, контактна інформація). 
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В інституті створена локальна обчислювальна мережа, що постійно 

розширюється. Всі  комп’ютери підключені до локальної мережі, у т.ч. з 

виходом у Internet. 

Всі комп’ютери, які застосовуються у навчальному процесі є Pentium-

аналогами, що дозволяє використовувати єдине програмне забезпечення. 

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

проводиться перехід комп’ютерних класів на ліцензійне програмне 

забезпечення. В нових комп’ютерних класах здійснюється установка тільки 

ліцензійних продуктів. В розпорядженні інституту є ліцензійні версії 

операційної системи Windows XP; пакету офісних програм Microsoft Office 

2003; пакету графічних програм 3Dmax, Coreldraw, AutoCad, Scad, Lira, Компас, 

Adobe Illustrator CS; Adobe Photoshop; математичного процесора MathCad; 

Adobe Reader; браузерів Opera, Mozilla, Google Chrome; програми оптичного 

розпізнавання текстів ABBYY FineReader; програми-перекладача Lingvo 10; 

тест-програми SuhRav; програм автоматизації економічної діяльності 

підприємств 1С Підприємство 8.2, Парус-Україна. 

Приміщення навчальних лабораторій, навчальних аудиторій, їх 

оснащення навчальним обладнанням, приладами, обчислювальною технікою та 

іншими технічними засобами відповідають сучасним державним вимогам до 

матеріально-технічного забезпечення вищого навчального закладу. 

Санітарно-технічний стан приміщень ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут», які використовуються для забезпечення освітньої 

діяльності і виконання наукових досліджень відповідають протипожежним, 

санітарним нормам і правилам техніки безпеки життєдіяльності в закладах 

освіти.  

Під час проведення акредитаційної експертизи адміністрацією інституту 

були надані оригінали документів: висновок державної санітарно-

епідеміологічної експертизи, акт обстеження протипожежного стану та акти 

санітарно-епідеміологічного обстеження об’єктів. 

Висновок:  

Експертна комісія вважає, що фактичні показники матеріально-

технічного забезпечення у частині дотримання будівельних, санітарних та 

інших нормативних показників щодо організації навчального процесу у 

ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» відповідають 

державним акредитаційним вимогам щодо здійснення освітньої діяльності 

з підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства». 
 

7. Інформаційне забезпечення  
 

Під час проведення акредитаційної експертизи комісією встановлено, що 

загальне забезпечення студентів і викладачів навчальною та науковою 

літературою здійснює бібліотека інституту.  

Навчальний процес підготовки фахівців всіх освітньо-кваліфікаційних 
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рівнів та форм навчання забезпечений необхідними інформаційними 

ресурсами: навчальною літературою (підручниками, навчальними посібниками, 

електронною бібліотекою), фаховими періодичними виданнями, джерелами 

Інтернет тощо.  Забезпеченість студентів необхідною навчально-методичною та 

довідковою літературою з фахових дисциплін становить 100%. 

Бібліотека знаходиться в центральному навчальному корпусі в 

приміщенні площею 252 кв.м.  

Бібліотечний фонд станом на 01.01.2015 року налічує 54120 примірників 

навчально-наукової літератури. Кількість електронних підручників, посібників 

– 124 одиниці.  

Читачі обслуговуються у читальному залі на 120 посадкових місць, 

площею 130 кв.м.  

Науково-педагогічні працівники постійно працюють над написанням 

підручників, навчальних посібників, створенням комп’ютерних фондів. 

Електронні ресурси зібрані на навчально-інформаційному порталі 

інституту, надано можливість читання лекцій у режимі он-лайн з базового 

закладу – НУБіП України.  

Електрона бібліотека налічує підручники, навчальні посібники, курси 

лекцій з дисциплін, методичні рекомендації. 

Інформаційне забезпечення підготовки фахівців: 

- навчальна література складає 100 % за списком літератури, що 

рекомендована робочою навчальною програмою, крім того на кафедрі є власна 

електронна бібліотека, яка укомплектована сучасними підручниками за фахом; 

- співвідношення посадкових місць у комп'ютерних аудиторіях 

факультету до загального контингенту студентів відповідає нормативному; 

- можливість 100 % доступу викладачів і студентів до Інтернету, як 

джерела інформації, при наявності обладнаних лабораторій та каналів доступу. 

 

Висновок:  

Експертна комісія зазначає, що наявне інформаційне забезпечення 

організації навчального процесу з надання освітніх послуг з підготовки 

фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» у 

Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

відповідає вимогам Міністерства освіти і науки України. 

 

8. Науково-дослідницька діяльність 

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність в інституті є 

невід’ємною складовою освітньої діяльності. Основними її завданнями є 

застосування наукових, науково-технічних знань під час підготовки фахівців з 

вищою освітою.  
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В 2011 році в інституті створена наукова школа  «Технології 

виготовлення та використання нових видів енергоресурсів з альтернативних 

джерел енергії»,  науковим керівником якої є директор інституту, професор 

Павліський Василь Михайлович. 

Основним структурним підрозділом в інституті, який здійснює контроль і 

керівництво науковою діяльністю є науково-дослідний відділ інституту.  

Науково-педагогічними працівниками кафедри економіки підприємства 

ведеться наукова робота в межах науково-дослідної теми «Теоретико-

методологічне та організаційно-економічне обґрунтування подальшого 

розвитку аграрного виробництва та сільських територій регіону».  

Метою даної теми є поглиблення теоретичних і методичних положень 

ефективного функціонування сільськогосподарських підприємств, розробка 

практичних рекомендацій підвищення ефективності виробничої діяльності 

аграрних формувань та забезпечення сталого розвитку сільських територій. 

У межах комплексної теми дослідження на випусковій кафедрі економіки 

підприємства сформовано наукові напрями: 

– Управління формуванням конкурентоспроможності  аграрних 

підприємств;  

– Соціально-економічний розвиток сільських територій; 

– Організаційно-економічний розвиток основних галузей 

сільського господарства. 

Основна мета досліджень - пошук і застосування нових знань та розробка 

практичних рекомендацій щодо вирішення організаційних, соціально-

економічних, оперативно-тактичних, стратегічних, управлінських проблем 

розвитку сільських територій, підвищення рівня якості життя сільського 

населення, а також раціонального використання і відродження природно-

ресурсного потенціалу сільських територій. 

За результатами проведених наукових досліджень науково-педагогічними 

працівниками кафедри за 2011-2015 рр. опубліковано 366 наукових і 86 

методичних праць, з них: 15 монографій, 154 наукових статей, 197 тез 

доповідей на наукових конференціях, 6 навчальних посібників з грифом МОН, 

80 методичних матеріалів. 

Науково-педагогічними працівниками кафедри економіки підприємства 

були проведені Міжнародні науково-практичні конференції на теми: 

«Соціально економічний розвиток сільських територій» (23-24 травня 2013 р.), 

«Актуальні питання сталого розвитку сільськогосподарського виробництва» 

(24-25 квітня 2014 р.), «Біоенергетика і сталий розвиток сільських територій» 

(25-26 травня 2015 р.). У конференції взяли участь вчені, викладачі вищих 

навчальних закладів, докторанти, аспіранти, а також фахівці в економічній та 

обліково-аналітичній сферах. 

Випусковою кафедрою за 2011-2015 роки  було проведено 5 студентських 

міжвузівських науково-практичних конференцій на теми: «Проблемні аспекти 

формування та функціонування аграрного сектору у ринковій економіці» 
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(14 квітня 2011 р.),  «Проблеми та перспективи розвитку галузей АПК в Україні 

та світі» (10 квітня 2012 р.), «Актуальні питання та перспективи розвитку 

аграрного сектору економіки» (16 квітня 2013 р.), «Сталий розвиток та 

екологічна безпека функціонування сільськогосподарських підприємств в 

умовах ринкових трансформацій» (15 квітня 2014 р.), «Сталий розвиток  та 

екологічна безпека функціонування аграрних підприємств в умовах глобалізації 

економіки» (26 березня  2015 р.). За матеріалами конференцій видані збірники 

тез доповідей. 

Традиційним стали проведення НПП кафедри економіки підприємства 

науково-практичних  семінарів, присвячених до Дня науки, мета яких полягає в 

обміні результатами науково-дослідної роботи викладачів з актуальних питань 

розвитку економіки. У роботі семінару приймають участь студенти, аспіранти, 

молоді вчені кафедр факультету економіки і природокористування. 

На кафедрі економіки підприємства під керівництвом к.е.н. доцента 

Саприкіної О. М. функціонує студентський науковий гурток «Сучасний 

економіст». 

Діяльність гуртка спрямована на задоволення творчих та наукових 

інтересів студентів інституту, а також формування особистості молодого 

вченого. Завданням наукового гуртка є розкриття здібностей студентів у різних 

напрямках наукової діяльності; формування креативної особистості; набуття 

студентами досвіду в організації та участі в науковій роботі, зокрема у 

конференціях, засіданнях, круглих столах, форумах, семінарах. 

Напрями діяльності наукового гуртка: 

1. Проблеми функціонування ринку праці: регіональний аспект. 

2. Аналіз ресурсного потенціалу сільськогосподарських підприємств. 

3. Інноваційне забезпечення ефективного функціонування 

сільськогосподарських підприємств. 

4. Сучасний стан розвитку сільськогосподарських підприємств в умовах 

змін адміністративно-територіальної реформи. 

5. Управління конкурентоспроможністю підприємств. 

6. Розвиток трудового потенціалу села. 

7. Економічна ефективність господарської діяльності аграрних 

підприємств. 

Засідання студентського наукового гуртка відбуваються у формі круглих 

столів, наукових семінарів, ділових ігор, де студенти мають змогу поглибити 

знання в сфері економіки, аналізу, менеджменту, маркетингу. 

На кафедрах факультету проводяться предметні олімпіади, конкурси, 

працює 9 студентських наукових гуртків. Під час роботи наукових гуртків, в 

яких щороку бере участь понад 50 студентів опрацьовуються матеріали, які в 

подальшому використовуються для написання курсових, бакалаврських, 

дипломних та наукових робіт.  

Щороку студенти факультету беруть участь у конкурсі на кращу наукову 

роботу.  
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Уже третій рік поспіль студенти факультету економіки і 

природокористування випускного курсу, напряму підготовки «Економіка 

підприємства» беруть участь і посідають призові місця (ІІ-ІІІ-IІ) у незалежному 

замірі знань студентів он-лайн тестування проведеного Центром дистанційного 

тестування та освіти Міністерства аграрної політики.  

 

Висновок:  

Експертна комісія зазначає, що науково-педагогічні працівники та 

студенти факультету економіки і природокористування беруть активну 

участь у здійсненні різноманітних видів науково-дослідної діяльності, 

мають значні наукові напрацювання. Рівень науково-дослідної роботи 

відповідає акредитаційним вимогам. 
 

9. Якість підготовки та використання випускників 

 

У ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» 

розроблене та затверджене Вченою радою «Положення про систему 

внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти». 

Система забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 

інституті  передбачає: 

– контроль за: 

o кадровим забезпеченням освітньої діяльності; 

o навчально-методичним забезпеченням освітньої діяльності; 

o матеріально-технічним забезпеченням освітньої діяльності; 

o якістю проведення навчальних занять; 

o якістю знань студентів; 

– забезпечення мобільності студентів; 

– забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного 

управління освітнім процесом; 

– здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

– забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації; 

– систему запобігання академічного плагіату у здобувачів вищої освіти. 

Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних, 

лабораторних та семінарських занять і має на меті перевірку рівня 

підготовленості студента до виконання конкретної роботи.  

Проміжна атестація проводиться після вивчення програмного матеріалу 

кожного змістового модуля, на які лектором дисципліни поділено її навчальний 

матеріал згідно з вимогами кредитно-модульної системи навчання 

(рекомендована кількість змістових модулів − 2-4).  

Проведення директорського та деканського контролю знань здійснюється 

з метою:  

– визначення рівня якості викладання навчальних дисциплін;  
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– оцінки залишкових знань студентів з навчальних дисциплін з 

наступним аналізом якості навчання та викладання;  

– отримання інформації про рівень пізнавальної діяльності, самостійності 

й активності студентів;  

– перевірки якості організації навчального процесу на кафедрах; 

– забезпечення можливості внесення змін до програм навчальних 

дисциплін. 

Оцінювання залишкових знань студентів проводиться: 

– після написання модульної контрольної роботи з дисципліни, яку 

вибрано для проведення контролю знань; 

– в наступному семестрі після семестрових екзаменів з дисциплін, 

вивчення яких передбачено робочими навчальними планами; 

– в наступному семестрі після здачі державної атестації на ОКР 

«Бакалавр».  

Контроль знань проводиться згідно з графіком та позапланово. Графіки 

проведення контролю знань подаються деканами факультетів  до першого 

заступника директора з навчальної та навчально-методичної роботи, де 

формується інститутський  графік та затверджується наказом директора. 

Відповідальними за організацію, проведення і контроль за якістю 

практичного навчання студентів в Інституті є структурний підрозділ з 

підготовки фахівців робітничих професій та практичного навчання, деканати 

факультетів, відповідні кафедри.  

З метою постійного соціологічного моніторингу життєдіяльності 

Інституту з надання освітніх послуг факультетами, кафедрами та окремими 

НПП, розвитку науки та методики, соціального забезпечення студентів, 

викладачів та працівників в Інституті шляхом проведення соціологічних 

досліджень наказом директора від 15.09.2015 р., № 143 створено групу, яка 

спільно із навчально-методичним відділом регулярно проводить анкетування 

студентів щодо якості організації навчальної роботи в Інституті (очима 

студента) та їх соціального забезпечення. 

Експертна комісія провела оцінку успішності студентів у навчанні з 

циклів навчального плану. Результати виконання комплексних контрольних 

робіт студентами наведені в таблиці 11. 

Результати контролю знань за наслідками самоаналізу студентів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» свідчать, що студентам 

надається достатній рівень теоретичних знань і практичних навичок з 

дисциплін навчального плану. Показники успішності студентів напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» за результатами ККР 

становлять: 

1. Дисципліни циклу гуманітарної підготовки (історія України, 

українська мова (за професійним спрямуванням): 

– абсолютна успішність – 100%, 

– якість навчання – 79%. 
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Таблиця 11 

Порівняльна таблиця  результатів виконання ККР при проведенні самоаналізу та акредитаційної експертизи  

студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Назва дисциплін, за якими проводився контроль Група 

Кількість 

студентів, 

осіб 

Результати виконання 

ККР в період проведення 

самоаналізу 

Результати виконання ККР в 

період проведення 

акредитаційної експертизи 

Відхилення результатів 
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1. Цикл гуманітарної підготовки 

Історія України Ек-21Б 14 100 79 4,0 100 78,6 3,9 - -0,4 -0,1 

Українська мова (за професійним спрямуванням) Ек-21Б 14 100 79 4,1 100 79 4,1 - - - 

Разом по циклу 1 х х 100 79 4,0 100 78,8 4,0 - -0,2 - 

2. Цикл природничо-наукової та загальноекономічної підготовки 

Політекономія Ек-21Б 14 100 79 4,1 100 78,5 4,0 - -0,5 -0,1 

Мікроекономіка Ек-31Б 18 100 83,3 4,2 100 83,3 4,2 - - - 

Вища математика Ек-31Б 18 100 75 3,9 100 75 3,9 - - - 

Разом по циклу 2 х х 100 79 4,1 100 78,9 4,0 - -0,1 -0,1 

3. Цикл професійної та практичної підготовки 

Економіка підприємства Ек-41Б 24 100 83,3 4,0 100 83,3 4,0 - - - 

Організація виробництва Ек-41Б 24 100 79,2 3,9 100 75 3,9 - -4,2 - 

Планування і контроль на підприємстві Ек-41Б 24 100 79,2 4,0 100 79,1 4,1 - -0,1 -0,1 

Разом по циклу 3 х х 100 81 4,0 100 79,1 4,0 - -1,9 - 

Всього та в середньому х х 100 79 4,0 100 78,9 4,0 - -0,1 - 

Експерти:  

Данилюк М.О.  __________________ 

Дмитренко А.І. __________________ 

Директор                           _______________________  В.М. Павліський 
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2. Дисципліни з природничо-наукової  та загальноекономічної  

підготовки (політекономія, мікроекономіка, вища математика): 

– абсолютна успішність – 100%, 

– якість навчання – 79%. 

3. Дисципліни циклу професійної та практичної підготовки (економіка 

підприємства, організація виробництва, планування і контроль на 

підприємстві):   

– абсолютна успішність – 100%, 

– якість навчання – 81%. 

Експертна комісія у період роботи в інституті провела вибірковий 

контроль знань студентів напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» (груп Ек-21Б, Ек-31Б, Ек-41Б) із дисциплін усіх циклів напряму 

підготовки.  

Абсолютна успішність склала:  

–  із циклу дисциплін гуманітарної підготовки (історія України, 

українська мова (за професійним спрямуванням) – 100%; 

–  із циклу дисциплін природничо-наукової  та загальноекономічної 

підготовки (політекономія, мікроекономіка, вища математика) – 100%; 

–  із циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (економіка 

підприємства, організація виробництва, планування і контроль на підприємстві)  

– 100%. 

Якість навчання склала: 

–  із циклу дисциплін гуманітарної підготовки (історія України, 

українська мова (за професійним спрямуванням) – 78,8%; 

–  із циклу дисциплін природничо-наукової  та загальноекономічної 

підготовки (політекономія, мікроекономіка, вища математика) –  78,9%; 

–  із циклу дисциплін професійної та практичної підготовки (економіка 

підприємства, організація виробництва, планування і контроль на підприємстві) 

– 79,1%. 

Результати виконання комплексних контрольних робіт за самоаналізом та 

контролю експертної комісії свідчать про те, що якість знань та успішність 

навчання студентів в інституті відповідають встановленим вимогам і критеріям 

підготовки фахівців за напрямом підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр».  

Аналіз результатів освітньої діяльності, проведений за показниками 

успішності студентів (остання екзаменаційна сесія) та за контрольними 

вимірюваннями залишкових знань, підтверджує достатній рівень підготовки 

фахівців з дисциплін гуманітарної, природничо-наукової та 

загальноекономічної і професійної та практичної підготовки з напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». 

Експертами перевірено чотири курсові роботи з дисципліни «Планування 

і контроль на підприємстві», виконані студентами 4 курсу ОКР «Бакалавр»: 

Франків Г.І., Крупий І.А., Бендзак Т.Я. та Дідух С.В. 
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Узагальнюючи їх перевірку, можна відзначити, що всі курсові роботи 

відповідають вимогам до даного виду наукової роботи студентів.  

Курсові виконуються за актуальною тематикою, їх зміст та оформлення 

відповідає сучасним вимогам. 

Результати експертизи рівня і якості виконання курсових робіт, перевірка 

знань студентів свідчать про досить високу їх здатність самостійно вирішувати 

конкретні наукові, економічні, виробничі та інші завдання із застосуванням 

сучасних методів економіки, комп’ютерної техніки та інформаційних 

технологій, а також виявляти проблеми наукового і практичного змісту та 

розробляти обґрунтовані пропозиції щодо їх вирішення. 

Навчальним планом напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства» передбачено виробничу практику з економіки агропромислового 

комплексу. Комісією встановлено наявність укладених договорів із 

сільськогосподарськими підприємствами Тернопільської області, зокрема:  

ФГ «Вікторія» Козівського району; ФГ «Фльонц», ТОВ  «Крона», ТОВ «Жива 

земля Потутори», ТОВ «Вербів» Бережанського району. 

Проведений аналіз практичної підготовки показав, що в цілому 

випускники оволоділи певними вміннями і навичками практичної роботи та 

спроможні вирішувати конкретні виробничі завдання. Студенти оформляють 

звіти з практики, які після її закінчення захищають перед комісією, створеною 

згідно наказу директора. 

Оцінювання результатів практики проводиться у формі захисту звітів 

студентами за програмою практики. До складу комісії із захисту звітів входять 

керівники практики та провідні викладачі кафедри економіки підприємства. 

Експертною комісією було вибірково перевірено звіти з проходження 

виробничої практики студентами напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства», а саме: Бендзак Т.Я., Дідух С.В. та Крупий І.А.   

Аналіз результатів показав, що практична підготовка студентів 

здійснюється належним чином.  

Підсумковим етапом процесу підготовки бакалаврів з напряму підготовки 

6.030504 «Економіка підприємства» є державна атестація випускників, яка 

проводиться шляхом складання комплексного державного іспиту за фахом 

(економіка підприємства, організація виробництва, стратегія підприємства, 

планування і контроль на підприємстві) та захисту випускної бакалаврської 

роботи. 

Персональний склад ДЕК затверджується наказом директора інституту. 

Робота ДЕК проводиться в терміни, передбачені навчальними планами. 

Графік роботи комісії затверджується першим заступником директора з 

навчальної та навчально-методичної роботи. 

До складання державного іспиту та захисту випускної бакалаврської 

роботи допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану. 

Результати роботи ДЕК щодо підготовки фахівців за напрямом 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» засвідчують високу теоретичну 
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та практичну підготовку студентів, уміння використовувати наукові методи і 

вишукувати найбільш ефективні рішення практичних завдань з економіки.  

Експертами перевірено п’ять випускних бакалаврських робіт, виконаних 

студентами: Ковадло Г.М., Барилко Ю.Ф., Поліщуком В.С., Новоженцем М.М. 

та Попівчак Н.П. 

Узагальнюючи результати перевірки, можна зазначити, що всі 

бакалаврські роботи виконані згідно вимог до випускних робіт.  

Випускні бакалаврські роботи виконуються за актуальною тематикою, їх 

зміст та оформлення відповідає встановленим вимогам. 

Одним з пріоритетних напрямів у роботі інституту та факультету є 

працевлаштування випускників, яке реалізується низкою заходів протягом 

усього навчального року. Для виконання цього завдання створений відділ з 

працевлаштування студентів і випускників та профорієнтаційної роботи.  

Відділ щорічно активно формує базу даних вакантних робочих місць у 

регіоні, що формується перепискою з держадміністраціями, центрами 

зайнятості населення і окремими підприємствами. Доступ до бази даних 

забезпечується рівною мірою однаково для випускників як поточного року, так 

і минулих років через офіційний сайт інституту. Маючи повні реквізити 

кожного випускника, зв’язок з ним не припиняється і після закінчення навчання 

в інституті. Зв’язок із випускниками підтримується випусковими кафедрами 

факультету економіки і природокористування шляхом безпосередніх зустрічей 

з ними під час організації науково-практичних конференцій, науково-

методичних семінарів, проведення Днів кар’єри, Ярмарки вакансій, тижнів 

кафедр.  

Аналіз працевлаштування випускників показав, що випускники даного 

напряму підготовки мають попит на ринку праці, працевлаштовані в аграрних 

та переробних підприємствах різних форм власності. Разом з тим біля 85% 

випускників продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

«Спеціаліст» та «Магістр». 

 

Висновок:  

Показники успішності та якості виконання ККР, захисту курсових 

робіт та державної атестації відповідають критеріям та вимогам щодо 

якісної підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з 

напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства». У результаті 

проведеної перевірки окремих курсових робіт, звітів з виробничої 

практики, випускних бакалаврських робіт комісія зазначає: тематика 

робіт є актуальною; курсові та випускні бакалаврські роботи виконані 

відповідно до встановлених вимог, містять усі необхідні складові. 

Працевлаштування випускників є результатом високого рівня підготовки 

та цілеспрямованих зусиль колективу інституту. 
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10. Виховна робота та студентське самоврядування 

 

Практичне втілення концепції виховної роботи у ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут» здійснюється за щорічними 

комплексними планами гуманітарної освіти та виховної роботи інституту в 

цілому і окремо на факультеті економіки і природокористування, та через 

широку мережу діючих колективів художньої самодіяльності, спортивні секції, 

об’єднання студентів за інтересами, а також різноманітні виховні заходи. 

Згідно з вищевказаною концепцією головною метою виховання в 

інституті є успадкування духовних надбань українського народу, досягнення 

високої культури міжнаціональних та міжконфесійних взаємин, розвинення 

моральної, художньо-естетичної, правової, трудової, екологічної, фізичної 

культури, а також набуття молодим поколінням соціально-державних навичок і 

рис громадянина української держави. 

Виховна робота в групах здійснюється кураторами груп, призначеними 

наказом директора інституту. Робота кураторів планується на навчальний рік. 

Плани виховної роботи затверджуються завідувачем відділу гуманітарної 

освіти, виховання та студентських справ. Два рази на місяць проводиться 

засідання кураторів груп, на якому куратори звітують про виконану роботу, 

обмінюються досвідом щодо форм та методів виховної роботи, вносять 

пропозиції щодо поліпшення ефективності виховної роботи. 

Виховна робота кафедр факультету передбачає діяльність викладачів, що 

здійснюється як під час організації та проведення навчального процесу, так і 

поза його межами. Практикуються виступи студентів на виховних годинах з 

доповідями на певну тематику, що сприяє розширенню кругозору, набуттю 

навичок відбору, систематизації й аналізу матеріалу.  

Куратори академічних груп організують відвідування культурних заходів, 

пам’яток історії та культури, музеїв та ін. 

На рівні факультету діють студентська рада, профспілковий студентський 

актив, старостат. Координатором студентського життя в інституті є студентська 

рада, головною метою якої є створення умов для самореалізації молодих людей в 

інтересах розвитку особистості, суспільства, держави. 

Організація та діяльність студентського самоврядування в інституті 

регламентується «Положенням про студентське самоврядування у ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут». 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» обрання студентської 

ради інституту і факультету з 2015 року здійснюється шляхом таємного 

голосування. Новий склад студентської ради факультету обрано 24 вересня 

2015 року. 

Представники ради студентського самоврядування факультету беруть 

участь у засіданнях  Вченої Ради інституту. Студент факультету Скрипка 

Михайло є членом Вченої ради інституту. 

Студентів факультету Переймибіду Інну та Скрипку Михайла включено до 
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вченої ради факультету. 

Рада студентського самоврядування факультету є ініціатором і 

організатором культурно-просвітницьких, наукових, спортивних, оздоровчих 

заходів. 

Студентське самоврядування, як форма освітнього народовладдя в інституті 

та на факультеті, дозволяє реалізувати головні напрямки у виховній роботі, а 

саме: патріотичне виховання, як основа формування національної 

самосвідомості; правове виховання через прищеплення поваги до Конституції 

України, прав і свобод людини і громадянина, знання і дотримання законів 

України; утвердження загальнолюдських, гуманістичних, моральних цінностей, 

які несуть могутній потенціал, спрямований на виховання особистості; 

художньо-естетична освіченість і вихованість особи які ґрунтуються на кращих 

надбаннях національної та світової культури; трудова активність, яка 

формується в процесі трудового навчання і виховання; фізична культура і 

утвердження здорового способу життя; екологічне виховання передбачає 

усвідомлення себе частиною природи і відчуття відповідальності за неї; 

розвиток індивідуальних здібностей і таланту студентів та забезпечення умов їх 

самореалізації. 

Студентською радою факультету за 2014-2016 роки було проведено такі 

культурно-виховні заходи: 

– вечір відпочинку «День Святого Валентина»; 

– виховний захід до Міжнародного дня рідної мови; 

– міжфакультетський фестиваль «Коляда»; 

– змагання з волейболу; 

– Шевченківські дні до вшанування дня народження Т.Г. Шевченка, 

українського поета, художника, мислителя; 

– підготовка та проведення фестивалю «Голосіївська весна»; 

– вечір студентської поезії  до Всесвітнього дня поезії; 

– святкування Дня вишитої сорочки; 

– КВК; 

– літературно – мистецька композиція до Дня матері; 

– майстер-клас «Котилася писанка»; 

– змагання з легкої атлетики; 

– урочисте посвячення у студенти БАТІ; 

– спартакіада серед студентів (до Дня працівника фізичної культури і 

спорту) ; 

– інформаційно-просвітницькі заходи присвячені Дню Української 

Армії, козацтва, УПА; 

– культурно – просвітницька студентська конференція на тему: 

«Визволення України від фашизму»; 

– урочистості до Дня працівника освіти; 

– виставка композицій з природних матеріалів «Осінь – пора золота»; 

– фестиваль української героїчної пісенної лірики; 
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– спортивно-розважальний захід «Козацькі забави»; 

– цикл заходів приурочений Дню Гідності та Свободи; 

– культурно-просвітницька студентська конференція на тему: 

«Пам’ятаймо минуле заради майбутнього»; 

– концерт до Міжнародного дня студента; 

– першість інституту з волейболу серед різних команд факультетів та 

підрозділу; 

– спортивно-розважальний захід «Роби з нами, роби краще за нас»; 

– виховні години за різноманітними тематиками. 

 

Висновок:  

Експертна комісія зазначає, що виховний процес у Відокремленому 

підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний інститут»  знаходиться на 

високому рівні і відповідає акредитаційним умовам. Особлива увага 

приділяється патріотичному та правовому вихованню через прищеплення 

поваги до Конституції України, утвердження загальнолюдських, 

гуманістичних та моральних цінностей, а також художньо-естетичній та 

фізичній освіченості. 

 

11. Перелік зауважень контролюючих органів та заходи з їх усунення 

 

Упродовж 2011-2015 рр. ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» не одержував приписів контролюючих органів щодо 

провадження освітньої діяльності з напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства». 

В той же час експертна комісія зазначає, що всі зауваження та побажання, 

які були висловлені під час проведення попередньої акредитації у 2011 році 

щодо стану матеріально-технічної бази та інформаційного забезпечення 

факультету, покращення якісного складу науково-педагогічних працівників 

кафедр, виконані адміністрацією ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» в повному обсязі. Зокрема: 

- всі кафедри факультету мають у своєму розпорядженні сучасні 

технічні засоби навчання: мультимедійні проектори, сучасні комп’ютери; 

- проведено капітальний ремонт кабінетів факультету: економіки 

підприємства, менеджменту і маркетингу, політекономії, організації, 

планування та прогнозування сільськогосподарського виробництва, економіки 

праці і соціально-трудових відносин та розвитку сільських територій, 

економіко-математичного моделювання, курсового та дипломного 

проектування (ауд. 209, 307, 311, 207, 18л, 204), в яких замінено на 

теплозберігаючі вікна, меблі, встановлено мультимедійну техніку; 

- в інституті проводиться значна робота щодо впровадження нових 

ліцензійних програм; 
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- більше половини навчально-методичного забезпечення дисциплін 

навчальних планів заведені до платформи Moodle, що дозволяє студентам 

інституту дистанційно, за допомогою Інтернету, оволодіти навчальним 

матеріалом; 

- за період 2011-2015 роки науково-педагогічними працівниками 

факультету захищено 1 докторську та 13 кандидатських дисертацій, присвоєно 

вчених звань професора 2 науково-педагогічним працівникам та 20 науково-

педагогічним працівникам присвоєно вчені звання доцента, два викладачі 

факультету проходять навчання у докторантурі та три - в аспірантурі, всі 

науково-педагогічні працівники пройшли підвищення кваліфікації; 

- навчальний процес щорічно поповнюється сучасною навчально-

методичною літературою з фахових дисциплін, інститутську бібліотеку  

укомплектовано україномовними підручниками та навчальними посібниками, 

проводиться щорічна підписка періодичних видань на суму більше 30 тис. грн.   

 

12. Загальні висновки та пропозиції 
 

Аналіз акредитаційної справи та робота експертної комісії безпосередньо 

у ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» дозволяє зробити 

висновок про відповідність поданих в акредитаційній справі установчих 

документів, які підтверджують право Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Бережанський агротехнічний інститут» на підготовку фахівців освітньо-

кваліфікаційного рівня «Бакалавр» з напряму підготовки 6.030504 «Економіка 

підприємства». 

Організація освітнього процесу у ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» здійснюється у відповідності до Закону України «Про 

вищу освіту» та інших нормативних документів Кабінету Міністрів України та 

Міністерства освіти і науки України. 

Провадження освітньої діяльності за напрямом підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» в інституті відповідає державним вимогам щодо 

акредитації, а саме: концепція освітньої діяльності; соціальна інфраструктура; 

достатня матеріальна база та сучасне технічне забезпечення; 

висококваліфікований науково-педагогічний склад; навчально-методичне 

забезпечення навчального процесу; сучасна наукова і навчальна література; 

активна науково-дослідна діяльність науково-педагогічного складу та студентів 

факультету. 

На підставі поданих на акредитацію матеріалів та перевірки результатів 

діяльності на місці, експертна комісія дійшла висновку, що Відокремлений 

підрозділ Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний інститут» здатний забезпечити державну 

гарантію якості освіти і напрям підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» може бути акредитований з 
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ліцензованим обсягом 40 (сорок) осіб денної і 200 (двісті) осіб заочної форм 

навчання. 

Разом з тим комісія вважає за необхідне висловити зауваження, які не 

входять до складу обов’язкових і не впливають на рішення про акредитацію, 

але дозволять поліпшити якість підготовки фахівців: 

1. Активізувати роботу щодо підготовки та участі студентів у профільних 

олімпіадах та наукових конкурсах; 

2. Розширити міжнародні зв’язки кафедр факультету шляхом участі у 

міжнародних проектах, грантах; 

3. Науково-педагогічному колективу кафедри економіки підприємства 

ширше використовувати інтерактивні технології навчання студентів; 

4. Постійно поновлювати бібліотечний фонд сучасною навчально-

методичною, нормативною та науковою літературою для підготовки фахівців за 

всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями; 

5. Науково-педагогічному колективу кафедри економіки підприємства 

збільшити підготовку  і видання власних навчальних посібників з дисциплін 

варіативної частини навчального плану напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства». 
 

Голова експертної комісії: 

доктор економічних наук, професор, 

завідувач кафедри економіки підприємства 

Івано-Франківського національного  

технічного університету нафти і газу                                                 М.О. Данилюк 

 

Експерт комісії: 

кандидат економічних наук, доцент,  

доцент кафедри економіки підприємств 

 Київського національного економічного 

 університету імені Вадима Гетьмана                                                        А.І. Дмитренко 

 

З експертними висновками ознайомлені: 

Ректор Національного університету 

біоресурсів і природокористування  

України, доктор педагогічних наук,  

професор                                                                                          С.М. Ніколаєнко 
 

Директор Відокремленого підрозділу 

Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський 

агротехнічний інститут», доктор  

технічних наук, професор                                                             В.М. Павліський 
 

24 лютого 2016 року 
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Таблиця 12 

Порівняльна таблиця відповідності стану забезпечення Відокремленого 

підрозділу Національного університету біоресурсів і природокористування 

України «Бережанський агротехнічний інститут» вимогам акредитації 

освітніх послуг у сфері вищої освіти з напряму підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» 

 

№ з/п Назва показника (нормативу) 

Значення  показника (нормативу) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Бакалавр» 
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1. Загальні вимоги 

1.1. Концепція діяльності за заявленим напрямом 

(спеціальністю), погоджена з Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласною, 

Київською, Севастопольською міськими 

державними адміністраціями 

+ + немає 

1.2. Заявлений ліцензований обсяг (денна форма 

навчання/заочна форма навчання) 
40/200 

по ліцензії 

40/200 

по заяві 
-/- 

2. Кадрове забезпечення підготовки фахівців заявленої спеціальності 

2.1. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

соціально-гуманітарного циклу дисциплін 

навчального плану спеціальності (% від кількості 

годин) 

75 88 +13 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
50 86 +36 

2.2. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин 

фундаментального циклу дисциплін навчального 

плану спеціальності (% від кількості годин) (за 

винятком військових навчальних дисциплін) 

75 100 +25 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
50 100 +50 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів дозволяється 

прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 

10 20 +10 
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мають стаж безперервної науково-педагогічної 

роботи в даному навчальному закладі не менше 10 

років, а також є авторами (співавторами) 

підручників, навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України або монографій, до одного доктора наук 

або професора) 

2.3. Частка науково-педагогічних працівників з 

науковими ступенями та вченими званнями, які 

забезпечують викладання лекційних годин фахових 

дисциплін навчального плану спеціальності (% від 

кількості годин) 

75 91 +16 

у тому числі які працюють у даному навчальному 

закладі за основним місцем роботи 
50 100 +50 

з них: 

докторів наук або професорів (при розрахунку 

частки докторів наук або професорів дозволяється 

прирівнювати двох кандидатів наук, доцентів, які 

мають стаж безперервної науково-педагогічної 

роботи в даному навчальному закладі не менше 10 

років, а також є авторами (співавторами) 

підручників, навчальних посібників з грифом 

Міністерства освіти і науки, молоді та спорту 

України або монографій, до одного доктора наук 

або професора) 

10 46 +36 

2.4. Частка педагогічних працівників вищої категорії, 

які викладають лекційні години дисциплін 

навчального плану спеціальності та працюють у 

даному навчальному закладі за основним місцем 

роботи (% від кількості годин для кожного циклу 

дисциплін навчального плану) 

- - - 

2.5. Наявність кафедри (циклової комісії) з 

фундаментальної підготовки 
+ + немає 

2.6. Наявність кафедри зі спеціальної (фахової) 

підготовки, яку очолює фахівець відповідної 

науково-педагогічної спеціальності: 

+ + немає 

доктор наук або професор - - - 

кандидат наук, доцент - + + 

3. Матеріально-технічна база 

3.1. Забезпеченість лабораторіями, полігонами, 

обладнанням, устаткуванням, необхідними для 

виконання навчальних програм (у % від потреби) 

100 100 немає 

3.2. Забезпеченість студентів гуртожитком (у % від 

потреби) 
70 75 +5 

3.3. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (крім спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

12 12 немає 
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3.4. Кількість робочих комп’ютерних місць на 100 

студентів (для спеціальностей, які належать до 

галузей знань 0102 "Фізичне виховання, спорт і 

здоров’я людини" і 0202 "Мистецтво", крім 

спеціальності "Дизайн") 

- - - 

3.5. Наявність пунктів харчування + + немає 

3.6. Наявність спортивного залу + + немає 

3.7. Наявність стадіону або спортивного майданчика + + немає 

3.8. Наявність медичного пункту + + немає 

4. Навчально-методичне забезпечення 

4.1. Наявність освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця (у т.ч. варіативної компоненти) 
+ + немає 

4.2. Наявність освітньо-професійної програми 

підготовки фахівця (у т.ч. варіативної компоненти) 
+ + немає 

4.3. Наявність навчального плану, затвердженого в 

установленому порядку 
+ + немає 

4.4. 

 

 

4.4.1 

 

4.4.2 

 

4.4.3 

Наявність навчально-методичного забезпечення 

для кожної навчальної дисципліни навчального 

плану(% від потреби): 

Навчальних і робочих навчальних програм 

дисциплін 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

немає 

Планів семінарських, практичних занять, завдань 

для лабораторних робіт (% від потреби) 
100 100 немає 

Методичних вказівок і тематик контрольних, 

курсових робіт (проектів) 
100 100 немає 

4.5. Наявність пакетів контрольних завдань для 

перевірки знань з дисциплін соціально-

гуманітарної, фундаментальної та фахової 

підготовки (% від потреби) 

100 100 немає 

4.6. Забезпеченість програмами всіх видів практик (%) 100 100 немає 

4.7. Наявність методичних указівок щодо виконання 

дипломних робіт (проектів), державних екзаменів 
+ + немає 

4.8. Дидактичне забезпечення самостійної роботи 

студентів (у тому числі з використанням 

інформаційних технологій) (% від потреби) 

100 100 немає 

4.9. Наявність критеріїв оцінювання знань і вмінь 

студентів 
+ + немає 

5. Інформаційне забезпечення 

5.1. Забезпеченість студентів підручниками, 

навчальними посібниками, наявними у власній 

бібліотеці (% від потреби) 

100 100 немає 

5.2. Співвідношення посадкових місць у власних 

читальних залах до загальної чисельності студентів 

(% від потреби) 
5 6 +1 

5.3. Забезпеченість читальних залів фаховими 

періодичними виданнями 4 28 +24 
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5.4. Можливість доступу викладачів і студентів до 

Інтернету як джерела інформації: 

наявність обладнаних лабораторій 

наявність каналів доступу 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

немає 

немає 
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Таблиця 13 

Порівняльна таблиця  

дотримання нормативних вимог щодо якісних характеристик з напряму 

підготовки 6.030504 «Економіка підприємства» 

Відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів і 

природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут» 

Назва показника (нормативу) 

Значення  показника (нормативу) за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Бакалавр» 

норматив фактично  відхилення  

1 2 3 4 

Якісні характеристики підготовки фахівців 

1. Умови забезпечення державної гарантії якості 

вищої освіти 
   

1.1. Виконання навчального плану за 

показниками: перелік навчальних дисциплін, 

години, форми контролю, % 

100 100 немає 

1.2. Підвищення кваліфікації викладачів 

постійного складу за останні 5 років, % 
100 100 немає 

1.3. Чисельність науково-педагогічних 

(педагогічних) працівників, що обслуговують 

спеціальність і працюють у навчальному закладі 

за основним місцем роботи, які займаються 

вдосконаленням навчально-методичного 

забезпечення, науковими дослідженнями, 

підготовкою підручників та навчальних 

посібників, % 

100 100 немає 

2. Результати освітньої діяльності (рівень 

підготовки фахівців), не менше % 
   

2.1. Рівень знань студентів з гуманітарної та 

соціально-економічної підготовки: 
   

2.1.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.1.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки “5” і “4”), % 
50 79 +29 

2.2. Рівень знань студентів з природничо-

наукової (фундаментальної) підготовки: 
   

2.2.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.2.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки “5” і “4”), % 
50 79 +29 

2.3. Рівень знань студентів зі спеціальної 

(фахової) підготовки: 
   

2.3.1. Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10 

2.3.2. Якісно виконані контрольні завдання 

(оцінки “5” і “4”), % 
50 81 +31 

3. Організація наукової роботи    

3.1. Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів  
- + + 
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3.2. Участь студентів у науковій роботі (наукова 

робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 

наукових конференціях конкурсах, виставках, 

профільних олімпіадах тощо) 

- + + 
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