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висновки
експертної комісії

Міністерства освіти і науки України 
за результатами проведення первинної акредитаційної експертизи 

підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою 
«Облік і оподаткування» 

спеціальність -  071 «Облік і оподаткування», 
галузі знань -  07 Управління та адміністрування 

у Відокремленому підрозділі
Національного університету біоресурсів і природокористування України

«Ніжинський агротехнічний інститут»

Відповідно до підпункту 20 пункту 2 розділу XV «Прикінцеві та 
перехідні положення» Закону України «Про вищу освіту», пункту 4 Положення 
про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих 
навчальних закладах та вищих професійних училищах, затвердженого 
постановою Кабінету Міністрів України від 09 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 № 2278-л від 
28 листопада 2018р. з метою проведення первинної акредитаційної експертизи 
освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у 
Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
працювала експертна комісія Міністерства освіти і науки України у складі:

голова комісії -  Остапюк Наталія Анатоліївна, професор кафедри обліку 
і оподаткування Державного вищого навчального закладу «Київський 
національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», доктор 
економічних наук, професор;

член комісії -  Свиноус Іван Вікторович, завідувач кафедри обліку і 
оподаткування Білоцерківського національного аграрного університету, доктор 
економічних наук, професор.

У період з 10 грудня 2018р. по 12 грудня 2018р. включно експертна 
комісія розглянула подані Відокремленим підрозділом Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» матеріали та провела на місці первинну акредитаційну 
експертизу освітньої діяльності Інституту з підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Експертна комісія, керуючись державними вимогами з акредитації, 
розглянула подану акредитаційну справу, детально ознайомилася з кадровим, 
навчально-методичним, матеріально-технічним, інформаційним та іншим
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ресурсним забезпеченням освітнього закладу і прийшла до наступного 
висновку.

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВІДОКРЕМЛЕНОГО ПІДРОЗДІЛУ 
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ БІОРЕСУРСІВ 

І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 
«НІЖИНСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Відокремлений підрозділ Національного університету біоресурсів і 
природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут» (далі 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» або Інститут) є 
державним навчальним закладом вищої освіти України з підготовки фахівців 
для агропромислової галузі економіки.

Інститут у своєму складі має два факультети:
- інженерії та енергетики;
- економіки, менеджменту та логістики.
Навчально-методичну та науково-дослідну роботу здійснюють 10 кафедр 

інституту (із них 6 випускових), діяльність яких проходить у тісній співпраці з 
відповідними кафедрами Національного університету біоресурсів і 
природокористування України.

Підготовка фахівців у навчальному закладі здійснюється за 
освітнім ступенем «Бакалавр» та освітнім ступенем «Магістр».

Інститут здійснює свою діяльність у відповідності до Конституції і 
чинного законодавства України, указів і розпоряджень Президента України, 
Статутом Національного університету біоресурсів і природокористування 
України та Положенням про Відокремлений підрозділ Національного 
університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський 
агротехнічний інститут», затвердженим ректором університету в
установленому порядку.

Ректор Національного університету біоресурсів і природокористування 
України — Ніколаєнко Станіслав Миколайович, доктор педагогічних наук, 
професор, член-кореспондент Національної академії педагогічних наук 
України, заслужений працівник освіти України, автор, співавтор понад 
100 науково-методичних праць, публікацій з педагогіки.

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» очолює 
директор -  Лукач Василь Степанович, кандидат педагогічних наук, доцент, 
заслужений працівник народної освіти України, відмінник освіти України, 
відмінник аграрної освіти та науки.

Ліцензований обсяг прийому в цілому по інституту за ОС «Магістр» 
та ОС «Бакалавр» становить 625 осіб.

Ліцензований обсяг прийому за освітньо-професійною програмою «Облік 
і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» становить 
45 осіб.
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У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» станом на 
01.10.2018 року навчається 787 студентів, із них: за денною формою -  498 осіб, 
за заочною -  289 осіб.

Відповідно до Закону України «Про вишу освіту» у НУБіП України та 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» реалізується 
ступенева система вищої освіти. Освітній процес здійснюється за узгодженими 
з базовим закладом НУБіП України навчальними планами і програмами, у тому 
числі із залученням науково-педагогічних працівників базового закладу НУБіП 
України.

Навчальний заклад розміщений на території загальною площею 
1069,717 га. Загальна площа будівель складає 27320 м2, із них: навчальна -  
23235,0 м . Із року в рік ведеться активна робота над зміцненням матеріально- 
технічної бази Інституту.

В Інституті працює бібліотека з 2 читальними залами на 115 місць, яка 
знаходиться в центральному навчальному корпусі, загальна площа бібліотечних

'у

приміщень становить 375,6 м .
Три гуртожитки на 760 місць загальною площею 10707,7 м забезпечують 

потребу в житлі для студентів з інших місцевостей на 100 % . У приміщенні
•у

одного з гуртожитків знаходиться медичний пункт площею 41,3 м та буфет з 
дискозалом площею 126 м2.

Актова зала на 450 місць забезпечує проведення загальноінститутських 
заходів.

їдальня на 200 місць повною мірою забезпечує харчування студентів та 
працівників закладу.

Чотири спортивних зали, загальною площею 2690,0 м2, обладнані 
сучасними тренажерами та спортивним знаряддям, є стадіон, п'ять спортивних 
майданчиків. До послуг студентів спортивно-оздоровчий табір на річці Десна 
(с. Кладьківка).

Успішно функціонує навчально-науково-виробничий підрозділ з площею 
1052,1 га сільськогосподарських угідь (ріллі 740,24 га), до складу якого входять 
науково-дослідний підрозділ з лабораторіями біологічного землеробства, 
енергозбереження, якості та безпеки сільськогосподарської продукції, 
інтелектуальної власності та навчально-виробничий підрозділ з лабораторіями: 
рослинництва, тваринництва, переробки сільськогосподарської продукції, із 
ведення фермерського господарства, технічного і технологічного 
обслуговування, діагностування і ремонту.

В інституті діє сільськогосподарська дорадча служба -  Громадська 
організація «Чернігівська обласна сільськогосподарська дорадча служба 
Ніжинського агротехнічного інституту Національного університету біоресурсів 
і природокористування України», основна мета діяльності якої -  надання 
інтелектуальних послуг науково-консультаційного та організаційно-правового 
характеру аграрникам регіону.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» готує факультет економіки, 
менеджменту та логістики. Виконуючий обов’язки декана факультету 
Царук Наталія Георгіївна закінчила Одеський державний аграрний університет 
у 2008 році за спеціальністю «Облік і аудит», магістр з обліку і аудиту, 
кандидат економічних наук, доцент кафедри бухгалтерського обліку, аналізу та 
аудиту.

Підготовку фахівців з усіх напрямів та спеціальностей у 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» проводять 72 
науково-педагогічних працівники (серед них штатних 59 осіб), із яких 62 особи 
мають вчений ступінь і вчене звання (штатні -  46 осіб). Серед них: докторів 
наук, професорів -  12 осіб, що складає 16 %  (штатних -  7 осіб, 12%); 
кандидатів наук, доцентів -  50 осіб, що складає 67% (штатних -  39 осіб, 66%). 
Загальна частка викладачів, які пройшли підвищення кваліфікації за останні 5 
років, становить 100 %.

Факультет має належне науково-методичне забезпечення, відповідну 
матеріально-технічну базу та кадровий потенціал для підготовки 
висококваліфікованих фахівців, здатних працювати в сучасних умовах 
реформування аграрного сектору економіки.

На факультеті економіки, менеджменту та логістики працюють п’ять 
кафедр: транспортних технологій, обліку і оподаткування, менеджменту, 
аграрної економіки, соціально-гуманітарних дисциплін.

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» є підрозділом 
Національного університету біоресурсів і природокористування України, що 
дає можливість тісної співпраці кафедр Інституту з відповідними кафедрами 
НУБіП України.

Кафедра обліку і оподаткування за участі інших кафедр Інституту 
спроможна на високому рівні забезпечити підготовку фахівців освітнього 
ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» -  єдиний 
заклад вищої освіти аграрного спрямування, який успішно функціонує в 
Чернігівській області, є одним з найстаріших навчальних закладів України, 
готує висококваліфіковані кадри. Для якісної підготовки фахівців за освітньо- 
професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» в інституті створена необхідна матеріально-технічна база. 
Кадрове забезпечення відповідає ліцензійним умовам провадження освітньої 
діяльності закладів освіти.

Експертна комісія ознайомилася з оригіналами усіх установчих 
документів навчального закладу, ліцензіями та сертифікатами.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



Висновок: експертна комісія констатує, що оригінали всіх
установчих та реєстраційних документів Відокремленого підрозділу 
Національного університету біоресурсів і природокористування України 
«Ніжинський агротехнічний інститут», матеріали акредитаційного аналізу 
за переліком, обсягом та повнотою відповідають Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг та Державним вимогам до акредитації та дають 
правові підстави для здійснення освітньої діяльності. Загальні показники 
діяльності Інституту відповідають акредитаційним вимогам щодо 
підготовки фахівців за другим (магістерським) рівнем вищої освіти за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування». Достовірність інформації щодо 
загальної характеристики вищого навчального закладу, поданої в 
акредитаційній справі, перевірена та підтверджена експертною комісією.

Однією із важливих складових підвищення якості підготовки майбутніх 
фахівців є профорієнтаційна робота. З цією метою в Інституті існує відповідна 
система профорієнтаційної роботи. На факультеті економіки, менеджменту та 
логістики сформовані та активно працюють профорієнтаційні групи з числа 
науково-педагогічних працівників та студентів. Вказані групи відповідно до 
наказів директора та затвердженого графіку профорієнтаційної роботи, 
здійснюють виїзні лекції, презентації та зустрічі з учнями й випускниками шкіл.

У деканаті факультету економіки, менеджменту та логістики наявні 
матеріали, які засвідчують, що декан, завідувачі кафедрами протягом 
2016-2017 та 2017-2018 н.р. висвітлювали у міських газетах, на сайті Інституту, 
телебаченні та інших засобах масової інформації відомості про умови вступу 
та діяльність навчального закладу.

Інформаційна робота ставить на меті підвищення рівня 
поінформованності майбутнього абітурієнта щодо умов вступу до навчального 
закладу вищої освіти, його прав та обов’язків, можливостей які відкриваються 
перед студентами. В рамках кампанії інформація про набір студентів до ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» широко розміщується у 
газетах, журналах, використовуються місцеві засоби масової інформації та сайт 
Інституту, ресурси соціальних мереж ГасеЬоок, Іпз1а§гат; зазначається перелік 
спеціальностей, за якими Інститут здійснює підготовку фахівців, форми 
навчання, фінансування, контактні телефони, адресу Інституту, необхідні 
документи для вступу до ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут». Особливий акцент робиться на перспективності та значущості 
майбутньої професії.

Інститутом та факультетом економіки, менеджменту та логістики 
проводяться двічі на рік Дні відкритих дверей. Налагоджена співпраця Інституту 
з обласним та районними управліннями освіти та науки. Значна увага приділяється

2. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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профорієнтаційній роботі серед сільської молоді.
Прийом на факультет економіки, менеджменту та логістики 

Інституту здійснюється на підставі Правил прийому на навчання до 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Зарахування на 
навчання за освітнім ступенем «Магістр» здійснюється після здобуття 
освітнього ступеня «Бакалавр» за конкурсним показником (сума середнього 
балу додатку до диплома бакалавра, оцінки фахового іспиту, оцінки іспиту з 
іноземної мови).

Під час перевірки встановлено, що у ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» провадження освітньої діяльності за освітньо- 
професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» здійснюється в межах ліцензованих обсягів прийому протягом 
усього строку дії ліцензії. Ліцензований обсяг прийому магістрів за денною та 
заочною формами навчання складає 45 осіб. Перевищення ліцензійного обсягу 
прийому студентів за весь термін дії ліцензії не було.

При ліцензованому обсязі 45 студентів прийнято на навчання у 2017 р. -  
15 осіб денної форми та 20 осіб заочної форми навчання, у 2018 р. -  36 осіб 
денної форми та 9 осіб заочної форми навчання.

Ліцензований обсяг прийому магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» за денною та заочною формами навчання у 2018 році виконано 
в повному обсязі.

Показники формування контингенту наведено в таблиці 2.1.
Таблиця 2.1

Показники формування контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності

________________ 071 «Облік і оподаткування»________________
№ Показник Роки
з/п 2017 2018

1 2 3 4
1 . Ліцензований обсяг підготовки 45 45
2. Прийнято на навчання, всього (осіб) 

-  денна форма 15 36
-  заочна форма 20 9
в т.ч. за держзамовленням: 
-  денна форма __ _

-  заочна форма — —

в т.ч. за держзамовленням — —

-  нагороджених медалями, або тих, що 
отримали диплом з відзнакою _ _

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Продовження таблиці 2.1
-  таких, які пройшли довгострокову 
підготовку і профорієнтацію
-  зарахованих на пільгових умовах, з якими 
укладені договори на підготовку

— —

3. Подано заяв на одне місце за формами 
навчання 
-  денна форма
-  заочна форма — —

4. Конкурс абітурієнтів на місця державного 
замовлення 
-  денна форма
-  заочна форма — —

5. Кількість випускників ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації, прийнятих на скорочений 
термін навчання на 
-  денну форму
-  заочну форму — —

Під час проведення акредитаційної експертизи була проведена вибіркова 
перевірка матеріалів приймальної комісії ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» за 2016-2018 роки щодо організації прийому 
документів, формування особових справ та робота з ЄДЕБО для вступників за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти.

Таким чином, формування контингенту студентів на факультеті 
економіки, менеджменту та логістики ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» освітнього 
ступеня «Магістр» здійснюється із дотриманням законодавчих та нормативних 
актів і відповідає акредитаційним вимогам.

Висновок: за результатами проведеної перевірки експертна комісія 
дійшла висновку, що у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» проводиться активна профорієнтаційна робота, яка дозволяє 
забезпечити виконання запланованих обсягів набору. Формування 
контингенту студентів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти відбувається в межах ліцензійних 
обсягів та з дотриманням законодавчих і нормативних вимог.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



3. ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Освітній процес підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» (розроблена науково-педагогічними працівниками Інституту та 
затверджена Вченою радою ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» 30.11.2016 протокол № 4), здійснюється відповідно до Закону 
України «Про вишу освіту» та стандартів вищого навчального закладу, що 
включають освітньо-професійну програму «Облік і оподаткування», засоби 
діагностики якості вищої освіти, графік навчального процесу, навчальний план, 
навчальні і робочі програми дисциплін. Навчальний план затверджено Вченою 
радою ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» (протокол 
№ 4 від 30.11.2016 р.)

Загальний обсяг підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і
оподаткування» становить 90 кредитів ECTS або 2700 годин.

Експертна комісія констатує, що всі дисципліни навчального плану 
підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування», що акредитується, забезпечені робочими навчальними 
програмами; навчально-методичними комплексами дисциплін (НМКД). Всі 
види практик та державна атестація забезпечені відповідними програмами і 
методичними рекомендаціями щодо їх проведення. Структура вказаних 
документів визначена положеннями, які затверджені наказами Вченої ради 
Інституту.

До освітнього процесу залучаються професори, доктори наук, кандидати 
наук, доценти, які мають значний досвід роботи у закладах вищої освіти, 
науково-дослідних установах і є авторами навчальних посібників, 
затверджених Вченою радою Інституту, монографій, мають опубліковані 
наукові праці, що відповідають профілю кафедри, у тому числі у виданнях, що 
входять до науко-метричних баз, зокрема Scopus.

Перевірка навчально-методичної документації під час акредитаційної 
експертизи показала, що вони відповідають державним вимогам з акредитації.

Експертна комісія зазначає, що випускова кафедра обліку і 
оподаткування взаємодіє з кафедрами, що забезпечують загальну та професійну 
підготовку здобувачів освіти щодо засвоєння дисциплін на сучасному рівні. У 
освітньому процесі значна увага приділяється інтеграції навчання фахівців з 
наукою і практикою. При проведенні лекцій і практичних занять 
використовуються матеріали досліджень, що здійснюються колективами 
професорсько-викладацького складу кафедр Інституту. Протягом звітного 
періоду робочі навчальні плани та робочі навчальні програми навчальних 
дисциплін виконані у повному обсязі. Усі матеріали для забезпечення 
освітнього процесу щорічно актуалізуються відповідно до змін чинного 
законодавства.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Перевіркою встановлено, що забезпеченість навчальних дисциплін 
робочими навчальними програмами становить 100%. Робочі програми 
відповідають нормативно-правовим актам з вищої освіти та освітньо- 
професійної програми «Облік і оподаткування».

Висновок: експертна комісія констатує, що зміст підготовки фахівців 
відповідає вимогам освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування» і регламентується документами, затвердженими в 
установленому порядку. Науково-педагогічний і кадровий потенціал 
кафедр інституту забезпечують освітню, виховну і науково-дослідну роботу 
згідно з акредитаційними умовами та державними вимогами до якості 
освіти. Освітній процес здійснюється відповідно до вимог діючих 
нормативних актів. Забезпечення дисциплін навчального плану 
навчальними та робочими навчальними програмами складає 100%.

4. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування», що акредитується, забезпечують: випускова кафедра обліку і 
оподаткування, а також кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, аграрної 
економіки та природничо-математичних дисциплін. В процесі акредитаційної 
експертизи перевірено наявність трудових книжок у відділі кадрів Інституту.

Склад науково-педагогічних працівників з підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», що акредитується, 
відповідає зазначеному в акредитаційній справі.

Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам, які вони викладають. 
Якісний склад науково-педагогічних працівників за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування» освітнього ступеня «Магістр» у 2017-2018 навчальному році 
забезпечує 10 висококваліфікованих науково-педагогічних працівників. З них: 
докторів наук -  4 особи, кандидатів наук -  6 осіб.

Підготовку фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» ОС «Магістр» 
забезпечують 4 доктори наук, із них 3 працюють на постійній основі: 
д.е.н., доцент Столяренко О.М., д.е.н, професор Герасимович А.М., д.е.н., 
професор Сук П.Л.

До освітнього процесу на факультеті економіки, менеджменту та 
логістики залучені також висококваліфіковані фахівці передових наукових 
установ України: д.е.н., професор, заслужений економіст України
Москаленко А.М. (Інститут сільськогосподарської мікробіології та 
агропромислового виробництва НААН України ), к.е.н., доцент Ганяйло О.М. 
(НУБіП України) та к.е.н, доцент Шиш А.М. (НУБіП України).

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Якісний склад групи забезпечення за освітньо-професійною програмою 
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» приділяє 
значну увагу кадровому складу за кожною освітньо-професійною програмою 
економічного напряму. Особлива увага приділяється групі забезпечення за 
кожною спеціальністю.

Група забезпечення за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» - група науково- 
педагогічних працівників, для яких ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» є основним місцем роботи і які не входять до жодної 
групи забезпечення інших закладів вищої освіти в поточному семестрі, 
відповідають за виконання освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на 
бакалаврському (першому) та магістерському (другому) рівні вищої освіти, а 
також, особисто беруть участь в освітньому процесі і відповідають 
кваліфікаційним вимогам, визначеними Ліцензійними умовами.

Загальна кількість групи забезпечення освітньо-професійної програми 
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» складає 
6 осіб, а саме: д.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку і оподаткування 
Столяренко О.М.; д.е.н., професор Герасимович А.М.; д.е.н., професор 
Сук П.Л.; к.е.н., доцент, декан факультету економіки, менеджменту та 
логістики Царук Н.Г.; к.е.н., доцент Новодворська В.В.; к.е.н., доцент 
Овчарик З.Д., які є висококваліфікованими, провідними фахівцями за даною 
спеціальністю, що згідно Постанови КМ України № 347 від 10.05.2018 року 
п. 29 відповідає вимогам.

Члени групи забезпечення за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» мають науковий 
ступінь та вчене звання -  100%; частка групи забезпечення тих, хто має 
науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання професора -  50%.

Загальний стаж роботи науково-педагогічних працівників групи 
забезпечення у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» 
складає більше, ніж 10 років.

Завідувач випускової кафедри.
Завідувач випускової кафедри обліку і оподаткування -  Столяренко Олена 

Миколаївна.
У 2002 році закінчила Житомирський інженерно-технологічний інститут 

за ОКР «Спеціаліст» зі спеціальності «Облік і аудит» та здобула кваліфікацію 
економіст з бухгалтерського обліку і аудиту.

Доктор економічних наук; 08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та 
аудит» (за видами економічної діяльності); тема дисертації: «Бухгалтерський 
облік і контроль діяльності підприємства в умовах порушення принципу 
безперервності: теорія, методологія і практика»; доцент кафедри
бухгалтерського обліку і контролю.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



Столяренко О.М. з 2005 р. по 2012 р. працювала на посаді доцента кафедри 
бухгалтерського обліку і контролю у Житомирському державному 
технологічному університеті; із 2012 р. по 2015 р. -  на посаді доцента кафедри 
бухгалтерського обліку у Національній академії статистики, обліку та аудиту; з 
2015 р. працює на посаді професора кафедри обліку і оподаткування у ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут».

Сферою наукових інтересів Столяренко О.М. є бухгалтерський облік і 
контроль діяльності підприємства в умовах неплатоспроможності.

Наукова діяльність відображена в понад 198 наукових працях (з них 
4 монографії, і біля ЗО статей в міжнародних журналах, у тому числі біля 
15 в англомовних виданнях).

Є автором і співавтором понад 73 науково-методичних праць, в тому 
числі 31 навчальних посібників.

Професорсько-викладацький склад випускової кафедри.
Випускова кафедра обліку і оподаткування налічує 9 науково- 

педагогічних працівників, із них 8 викладачів мають наукові ступені та вчені 
звання. 7 викладачів працюють на постійній основі, із них 6 мають наукові 
ступені та вчені звання.

Викладання лекційних годин забезпечують науково-педагогічні 
працівники:

для циклу загальної підготовки з науковими ступенями та вченими 
званнями 104 лекційних годин (100 %), у тому числі, які працюють в Інституті 
за основним місцем роботи, 76 лекційних годин (73,1 %);

із циклу професійної підготовки з науковими ступенями та вченими 
званнями 226 лекційних годин (100 %), у тому числі які працюють в Інституті 
за основним місцем роботи 226 лекційних годин (100 %), з них доктори наук 
або професори -  164 лекційних годин (72,6 %).

Базова освіта науково-педагогічних працівників відповідає профілю 
дисциплін, які вони викладають. Один раз на п’ять років викладачі кафедри 
проходять підвищення кваліфікації. За останні 5 років усі науково-педагогічні 
працівники пройшли підвищення кваліфікації, використовуючи різноманітні 
форми навчання. Підвищення кваліфікації здійснено як за методичним 
напрямом, так і з питань застосувань інформаційних технологій. Викладачі 
здобули сертифікати, що надають право викладати навчальні курси по роботі з 
комп’ютерною програмою М.е.бос (компанія «Інтелект-Сервіс», Сертифікат 
НАІ 002, «Сертифікат надає право викладати навчальні курси по роботі з 
комп’ютерною програмою М.ЕПос», 18.05.2018) та іншими програмними 
продуктами.

Якісний склад науково-педагогічних працівників, що забезпечує 
підготовку магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування», що акредитується, є достатнім для забезпечення освітнього 
процесу. Кадровий склад випускової кафедри відповідає державним вимогам з 
акредитації підготовки магістрів.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Середній вік викладацького складу кафедри обліку і оподаткування 
становить 46 років.

Якісний склад викладачів, які забезпечують підготовку магістрів за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування», що акредитується, 
відповідає критеріям фаховості та акредитаційним вимогам щодо кількості 
докторів і кандидатів наук та відповідності їх кваліфікацій.

Професорсько-викладацький склад активно займається науковою 
діяльністю, повністю виконуючи вимоги законодавства. Зокрема, за останні 
5 років взято участь у підготовці та виданні 6 наукових монографій, викладачі 
опублікували статті у фахових українських та міжнародних наукових виданнях, 
у тому числі тих, що входять до бази цитування Scopus.

Заслуговує на увагу сприяння керівництва Інституту міжнародній 
науковій діяльності викладачів. Так, Розпорядженням Президента України 
№ 78/2017-рп від 7 квітня 2017 року призначено грант Президента України 
молодому вченому кандидату економічних наук Кушніренку О.А. для 
проведення дослідження «Управління оподаткуванням сільськогосподарських 
підприємств в контексті сталого розвитку: обліково-контрольний аспект».

Висновок: експертною комісією перевірено дані акредитаційної 
справи щодо базової освіти, наукової спеціалізації, підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних працівників, які проводять підготовку 
освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої 
освіти. Встановлено, що кількісні та якісні характеристики професорсько- 
викладацького складу випускової кафедри обліку і оподаткування та 
кафедр соціально-гуманітарних дисциплін, аграрної економіки та 
природничо-математичних дисциплін, що забезпечують освітній процес 
підготовки магістрів відповідають акредитаційним вимогам. 
Кваліфікаційні характеристики завідувача випускової кафедри обліку і 
оподаткування підтверджені дипломами, що засвідчують рівень освіти. 
Члени групи забезпечення за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування» 
мають освітню кваліфікацію за фахом, яка підтверджується
документами про освіту та науковий ступінь із спеціальності 
071 «Облік і оподаткування», а також мають підтвердження наукової та 
науково-педагогічної діяльності за спеціальністю 071 «Облік і
оподаткування», що перелічені в пункті ЗО Ліцензійних умов затверджених 
Постановою КМ України за № 347 від 10.05.2018 року.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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5. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО
ПРОЦЕСУ

Експертна комісія перевірила документи про право власності та право 
користування основними матеріально-технічними засобами Інституту, і дійшла 
висновку, що вони відповідають вимогам щодо надання освітніх послуг. В 
Інституті є достатня кількість аудиторій, лабораторій, навчальних площ, що 
забезпечує обсяг підготовки фахівців, активно здійснюється робота з 
покращення матеріально-технічної бази освітнього процесу. Лабораторії, 
аудиторії та кабінети Інституту в достатній мірі оснащені необхідним 
обладнанням і приладами та відповідною документацією.

Загальна площа приміщень ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» складає 27320 м2, із них навчальна площа -  
23235,0 м2. Навчальний заклад не орендує приміщень.

Навчальні приміщення Інституту відповідають санітарним нормам, 
вимогам правил пожежної безпеки та нормам охорони праці. В усіх 
приміщеннях дотримано необхідні вимоги із техніки безпеки та пожежної 
безпеки, є відповідні інструкції, плани евакуації. Стан освітлення аудиторій та 
санітарні норми приміщень відповідають усім необхідним нормам та вимогам.

Комісія відмічає, що Інститут має достатню матеріально-технічну базу 
для успішної організації і проведення освітнього процесу за освітньо- 
професійною програмою «Облік і оподаткування», що акредитується.

Забезпеченість студентів гуртожитком становить 100%. Постійно 
проводиться перевірка санітарно-гігієнічного стану навчальних корпусів та 
спорткомплексів.

Бібліотека університету має загальну площу 375,6 м2 на 115 робочих 
місць для відвідувачів читальних залів. Бібліотечні фонди навчальної та 
наукової літератури щороку поповнюються. Студенти та викладачі мають 
можливість доступу до мережі Іпіешеї. При цьому існує портал електронних 
видань та наявна електронна бібліотека.

Інформація про забезпечення приміщеннями навчального призначення та 
іншими приміщеннями надано у таблиці 5.1.

Заняття за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
проводяться у спеціалізованих комп’ютерних класах, обладнаних сучасними 
комп’ютерами, доступом до мережі ІпІешеІ та мультимедійними засобами, що 
суттєво підвищує ефективність проведення занять.

Освітній процес за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» забезпечують 12 
навчальних приміщень. Із них — 6 кабінетів і лабораторій; 6 комп’ютерних 
лабораторій.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Таблиця 5.1
Забезпечення приміщеннями навчального призначення 
____________ та іншими приміщеннями____________

Найменування приміщення

Площа приміщень (кв. метрів)

усього

у тому числі

власних орендо
ваних

зданих
в

оренду
1. Навчальні приміщення, усього 

у тому числі: 23235,0 23235,0

приміщення для занять 
студентів, курсантів, слухачів 
(лекційні, аудиторні 
приміщення, кабінети, 
лабораторії тощо)

19169,7 19169,7

комп’ютерні лабораторії 1375,3 1375,3
спортивні зали 2690,0 2690,0

2. Приміщення для науково- 
педагогічних (педагогічних) 
працівників

519,3 519,3

3. Службові приміщення 917,15 917,15 36
4. Бібліотека

у тому числі читальні зали 375,6 375,6

5. Гуртожитки 10707,7 10707,7
6. їдальні, буфети 750 750
7. Профілакторії, бази відпочинку 900 900
8. Медичні пункти 41,3 41,3
9. Інші

За 2014-2018 роки зміцнилася матеріально-технічна база лабораторій, 
задіяних у підготовці фахівців освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування», що акредитується. В аудиторіях встановлено мультимедійне 
обладнання. Лабораторно-аудиторний фонд паспортизований, належний рівень 
має технічне й методичне забезпечення занять, широко застосовуються технічні 
засоби навчання.

Усі навчальні дисципліни навчального плану підготовки фахівців 
забезпечені відповідними кабінетами і лабораторіями для проведення 
лекційних, лабораторних та практичних занять.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



Висновок: експертна комісія констатує, що матеріально-технічне 
забезпечення, стан споруд, приміщень, навчальних площ та соціально- 
побутова сфера, які необхідні для організації якісного навчання магістрів 
за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», відповідають державним 
будівельним нормам, державним вимогам для акредитації, ліцензійним 
умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти, дають можливість у 
необхідному обсязі та якісно забезпечувати підготовку фахівців. 
Усі навчальні та адміністративні приміщення відповідають вимогам 
техніки безпеки та забезпечують умови щодо освітлення та повітряного 
режиму. Усі документи, що засвідчують право володіння приміщеннями 
для здійснення навчально-виховного процесу, висновок органу державного 
санітарного нагляду про відповідність наявних приміщень вимогам 
пожежної безпеки є у наявності.

6. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ТА НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

Освітній процес у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» планується й організовується з урахуванням можливостей сучасних 
інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, 
гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення наукових 
знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і розвитку в 
соціально-культурній сфері, у галузях техніки, технологій, системах управління 
та організації праці в умовах ринкової економіки.

Основним нормативним документом, що визначає планування й 
організацію освітнього процесу за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування», 
є навчальний план, який складається з урахуванням освітньо-професійної 
програми «Облік і оподаткування» та структурно-логічної схеми підготовки 
фахівців і визначає перелік та обсяг нормативних і вибіркових навчальних 
дисциплін, послідовність їх вивчення, конкретні форми проведення навчальних 
занять та їх обсяг, графік навчального процесу, форми та засоби проведення 
поточного і підсумкового контролю.

В Інституті розроблені та узгоджені в установленому порядку навчально- 
методичні матеріали зі спеціальності: робочі програми та навчально-методичні 
комплекси дисциплін.

Науково-педагогічними працівниками розроблені для всіх навчальних 
дисциплін навчально-методичні комплекси, які включають:

-  робочі навчальні програми дисциплін;
-  конспекти лекцій;
-  інструктивно-методичні матеріали та контрольні завдання до 

семінарських, практичних і лабораторних занять;
-  методичні вказівки для самостійної роботи;

Голова експертної комісії: /У Ш  Н. А. Остапюк



-  тематика і методичні вказівки для виконання курсових та 
магістерських робіт;

-  наскрізна програма та робочі програми навчальних і виробничих 
практик;

-  тестові завдання для перевірки рівня засвоєння студентами 
навчального матеріалу;

-  пакети тестових завдань для проведення зрізу залишкових знань 
студентів;

-  комплексні контрольні роботи для визначення рівня засвоєння знань 
студентами;

-  критерії оцінювання знань студентів, що застосовуються для 
поточного, модульного та підсумкового контролю, оцінювання якості 
проходження практик, курсових робіт.

Перевіркою встановлено, що вказані матеріали є в наявності на кафедрі 
обліку і оподаткування.

Рівень навчально-методичного забезпечення дисциплін складає 100%.
Експертна комісія перевірила тематику практичних завдань, курсових 

робіт, методичні рекомендації до їх виконання і засвідчує їх актуальність та 
відповідність сучасним умовам.

Форми і методи контролю знань студентів, а також прийняті критерії 
оцінок, що застосовуються в Інституті під час підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою «Облік і оподаткування», що акредитується, 
відповідають вимогам Положення про організацію освітнього процесу у ВП 
НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут». Власна система 
контрольних заходів розроблена для всіх дисциплін та відповідає 
затвердженому навчальному плану.

Критерії оцінювання знань студентів: форма контролю «екзамен» 
здійснюється за Європейською шкалою («А», «В», «С», «D», «Е», «FX», «F»), а 
також за 100-бальною шкалою відповідно з впровадженою в Інституті з 
01.09.2007р. кредитно-модульною системою, що відповідає національній 
системі («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»), семестровий залік 
-  двобальний («зараховано», «не зараховано»).

У наявності є пакети контрольних завдань для комплексної перевірки 
знань студентів з дисциплін фахової підготовки, за якими здійснюється 
поточний, модульний та підсумковий контроль знань студентів.

Практична підготовка випускників-магістрів здійснюється під час 
виробничої практики.

Згідно з угодами для проходження виробничих практик використовується 
виробнича база агроформувань Чернігівської області, а саме: ННВП НУБіП 
«НАТІ», ТОВ «Ніжинський консервний завод» Ніжинський район, 
ТОВ «Сіверське» Куликівський район; ДП ДГ «Носівської СДС Чернігівського 
інституту АПВ УААН» Носівський район, ПСП «Агро Плюс А.М.» 
Ніжинський район, ТОВ «АгроКім» Прилуцький район, Філія молочно товарна 
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ферма «Красносільська» Борзнянський район, ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
Ніжинський район, ПСП «Пісківське» Бахмацький район.

Підприємства та організації, як бази практики, обираються за участю 
здобувачів освіти з урахуванням можливого місця майбутньої роботи. Така 
форма організації проходження практики створює реальні умови для 
працевлаштування на підприємствах. Кафедра обліку і оподаткування щороку 
бере участь у «Ярмарках вакансій».

Забезпеченість здобувачів освіти методичними документами з практики 
складає 100% та дозволяє формувати практичні навички професійної 
діяльності з обраного фаху.

Державна атестація магістрів здійснюється у формі захисту магістерської 
роботи (3 семестр).

Кафедрою обліку і оподаткування розроблено та затверджено у 
встановленому порядку тематику магістерських робіт, наявні методичні 
рекомендації щодо їх виконання. Експертна комісія проаналізувала методичні 
вказівки до виконання та захисту магістерської роботи. Суттєвих зауважень 
немає.

Експертною комісією встановлено, що освітній процес достатньою мірою 
забезпечений методичними розробками. Все навчально-методичне 
забезпечення є авторськими розробками професорсько-викладацького складу 
Інституту. Рівень забезпеченості підручниками, начальними посібниками, що є в 
наявності у власній бібліотеці, відповідає чинним вимогам.

Для підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування», що акредитується, використовуються різні види комп’ютерних 
програм: пакети Open Office та Microsoft Office, програма для перегляду pdf- 
файлів AdobeReader, FoxitReader, браузери: Firefox, Google Chrome, Internet 
Explorer, антивірусна програма NOD32, пакет комп’ютерної графіки CorelDraw 
Х2, Photoshop9, програмне забезпечення Project Expert 7, автоматизоване 
робоче місце з математики MathCAD 11, програми для моделювання структури 
бізнес-процесів та здійснення реінжинірингу Vensim 7.2, PowersimStudio 9, 
AnyLogic 7, програмне забезпечення Project Expert 7, QuickSales, Visual FoxPro 
9.0, пакет статистичного аналізу Statistica 10, програмне забезпечення для 
подачі звітності M.E.Doc, пакет програмного забезпечення «ПАРУС», 
програмне забезпечення IC-ПРО, операційні системи Fedora, Windows ХР SP3, 

... пакет статистичного аналізу Statistica, програма автоматизованого 
проектування та креслення Proteus 7.0, автоматизоване робоче місце з 
математики MathCaD 11, Eviews 7.1, пакет статистичного аналізу Statistica, 
AnyLogic, GPSS World, ProcessCharter 1.0.2, Powersim 2.01, службові стандартні 
комп’ютерні програми: пакети, BorlandDelphi 7.0, TurboPascal.

Керуючись Положенням про організацію освітнього процесу ВП НУБіП 
України «Ніжинський агротехнічний інститут», кафедра обліку і оподаткування 
та відповідні структурні підрозділи забезпечують належну якість підготовки 
магістрів.
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Наслідком роботи науково-педагогічного складу кафедр, які забезпечують 
освітній процес підготовки магістрів, є достатній рівень знань, умінь і навичок 
у здобувачів освіти, виявлених під час складання екзаменів, заліків, захисту 
курсових робіт, а також при виконанні комплексних контрольних робіт під час 
акредитаційної експертизи. Результати виконання студентами комплексних 
контрольних робіт з дисциплін за циклами загальної і професійної підготовки є 
вищими за мінімальні нормативні показники.

Державна атестація студентів здійснюється у формі захисту магістерської 
роботи з метою встановлення фактичної відповідності рівня освітньої 
підготовки вимогам кваліфікаційної характеристики фахівця.

Студенти обирають тему магістерської роботи на основі тематики 
розглянутої та схваленої випусковою кафедрою обліку і оподаткування.

Тематика магістерських робіт спрямована на вивчення актуальних питань 
обліку і оподаткування на підставі замовлень виробництва, результатів 
виробничих практик, наукових досліджень, враховує специфічні особливості 
діяльності об’єктів дослідження.

Велику увагу науково-педагогічні працівники кафедри обліку і 
оподаткування приділяють виховній роботі зі студентами. Усі викладачі 
кафедри є керівниками академічних груп. Формами цієї роботи є різноманітні 
заходи культурного і спортивного характеру як на рівні Інституту, так і на рівні 
області.

Навчально-методичне забезпечення за освітньо-професійною програмою 
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» 
відповідає державним вимогам.

Висновок: наявність методичного забезпечення дисциплін
навчального плану підготовки магістрів складає 100%. Розроблені 
навчально-методичні комплекси дисциплін відповідають вимогам 
підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування», що акредитується. Експертна комісія 
констатує, що зміст підготовки фахівців освітнього ступеня «Магістр» 
відповідає вимогам освітньо-професійної програми «Облік і 
оподаткування», що акредитується, і регламентується документами, 
затвердженими в установленому порядку.

7. ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Важливим напрямом роботи є впровадження інформаційно- 
комп’ютерних технологій в освітній процес. Із цією метою в інституті створено 
відділ технічних засобів навчання, інформатизації та дистанційної освіти. 
Основним завданням відділу є впровадження інформаційних та комп'ютерних 
технологій в усі сфери діяльності Інституту: освітню, управлінську, фінансово- 
господарську. Для забезпечення постійної та безперебійної роботи Інституту

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



під час проведення навчальних занять усі робочі місця студентів та викладачів 
об'єднані в загальноінститутську локальну мережу з можливістю виходу до 
мережі Internet загальною швидкістю 100 Мбіт/с. Окрім цього, відділ 
забезпечує підтримку офіційного сайту інституту та навчально-інформаційного 
порталу Інституту, на якому зібрані навчальні електронні ресурси та 
електронно-бібліотечна система; організовує трансляції лекцій у режимі он- 
лайн.

У ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» створений 
навчально-інформаційний портал на базі потужної платформи дистанційного 
навчання Moodle. Нині майже 90% навчальних дисциплін заведені до даної 
платформи, яка дозволяє студентам Інституту дистанційно, за допомогою 
Інтернету, оволодіти навчальним матеріалом та пройти тестовий контроль 
знань із навчальної дисципліни. Ця платформа забезпечує студентам доступ до 
численних навчальних ресурсів: опрацювати теоретичний лекційний матеріал, 
виконати тренінгові завдання семінарських, практичних та лабораторних 
занять, пройти тематичний, модульний і підсумковий тестовий контроль рівня 
знань, умінь і навичок. Використовуючи Moodle, науково-педагогічні та 
педагогічні працівники надсилають нові повідомлення студентам, 
розподіляють, збирають та перевіряють завдання, ведуть електронні журнали 
оцінок, налаштовують різноманітні ресурси курсу тощо.

У процесі роботи з платформою Moodle користувачі можуть 
використовувати для формування курсів усі можливості навчання он-лайн: 
мультимедійні матеріали (відео- і аудіозаписи, графічні зображення і т.д.), 
гіпертекстові посилання на додаткові статті й довідники, матеріали словників і 
енциклопедій, тести он-лайн, а також різні варіанти текстових документів, 
узяти участь у створенні тематичної енциклопедії або створити власну 
wikipedia; обговорити проблеми розробки курсів і їх складових модулів 
(завдань, тестів, опитувальників і т.д.), а також їх викладання, що цікавлять 
користувачів, на форумах.

Інформаційне забезпечення фахівців усіх рівнів вищої освіти складають 
матеріали, які є в наявності в бібліотеці Інституту, на кафедрі та є доступними в 
Інтернеті.

В Інституті забезпечено WI-FI доступ до електронних ресурсів.
Загальний фонд бібліотеки станом на 01 жовтня 2018 року складає 94422 

примірники. Забезпеченість студентів необхідною навчально-методичною та 
довідковою літературою з фахових дисциплін становить 100%.

Бібліотека знаходиться в центральному навчальному корпусі в 
приміщенні загальною площею 375,6 м2. Читачів обслуговують також читальні 
зали на 115 посадкових місць площею 282 м2.

Для досягнення сучасного рівня бібліотечної справи в Інституті здійснено 
комплекс робіт із комп’ютеризації бібліотеки. Функціонує програма ІРБІС -  
система автоматизації бібліотеки, що відповідає міжнародним вимогам, які 
висуваються до сучасних бібліотечних систем, підтримує всю різноманітність
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традицій бібліотечної справи. Педагогічні та науково-педагогічні працівники 
постійно працюють над написанням підручників, навчальних посібників, 
створенням комп’ютерних фондів.

Фонд бібліотеки Інституту постійно поповнюється, у 2018 році придбано 
навчальної та науково-методичної літератури на суму 64116 грн., у т.ч. 
1718 примірників книг на суму 42677 грн., 84 примірників періодики (79 назв) 
на суму 21439 грн.

За освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у бібліотеці Інституту наявні такі 
періодичні видання: «Агробізнес сьогодні», «Аграрний тиждень Україна», 
«Агробизнес Украйна», «Актуальні проблеми економіки», «Agroexpert», 
«Аудитор України», «Баланс-бюджет», «Бухгалтерський облік і аудит», 
«Бюджетна бухгалтерія», «Все про бухгалтерський облік», «Вісник аграрної 
науки», «Вісник економічної науки України», «Економіка АПК», «Економіка 
України», «Казна України», «Облік і фінанси», «Праця і зарплата», 
«Пропозиція», «Урядовий кур’єр», «Фінанси України», «International Review of 
Economics», «International Business Review», «Journal of Business Economics», 
«Economics-The open access open-assessment E-joumal».

У разі потреби студентам надається можливість користуватися фондами 
бібліотек Національного університету біоресурсів і природокористування 
України та наукових установ, проводити планові дослідження і спостереження 
на базі передових підприємств України та Чернігівської області зокрема.

Висновок: експертна комісія дійшла висновку, що наявне
інформаційне забезпечення освітнього процесу студентів освітнього 
ступеня «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» у 
ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» відповідає 
акредитаційним вимогам.

8. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Науково-дослідна, інноваційна діяльність на кафедрі обліку 
і оподаткування стала невід’ємною складовою освітньої діяльності 
та проводиться з метою інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності. 
Основними її завданнями є застосування наукових, науково-технічних знань під 
час підготовки фахівців із вищою освітою; одержання конкурентоспроможних 
наукових і науково-прикладних результатів.

Науково-педагогічний склад кафедри обліку і оподаткування поряд із 
навчально-методичною роботою, веде активну науково-дослідну роботу, 
результати якої публікуються в періодичних фахових виданнях, монографіях, 
навчальних посібниках, методичних рекомендаціях, матеріалах конференцій, 
що є вагомим внеском в організацію освітнього процесу за освітньо-
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професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і 
оподаткування».

На кафедрі обліку і оподаткування виконується дослідження в межах 
комплексної теми «Обліково-аналітичне забезпечення управління аграрними 
формуваннями в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 
№ 0118U000704).

Одним із важливих напрямів наукової роботи кафедри є проведення 
Міжнародних науково-практичних конференцій, метою яких є висвітлення та 
розв’язання актуальних науково-теоретичних і прикладних проблем обліку, 
аналізу та контролю, а також підвищення фахового рівня студентів.

На кафедрі обліку і оподаткування здійснюється підготовка магістрів, які 
регулярно виступають на методичних семінарах, беруть активну участь у 
науково-практичних конференціях.

У 2018 році факультетом економіки, менеджменту та логістики 
проведено 1 міжнародну конференцію, 2 всеукраїнські конференції, 
З регіональних та 9 круглих столів.

На кафедрі обліку і оподаткування під керівництвом к.е.н., доцента 
Овчарик З.Д. працює студентський науковий гурток «Актуальні проблеми 
обліку і оподаткування».

Діяльність гуртка спрямована на залучення студентів магістратури до 
участі в наукових тематиках, 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 
досвіду в організації та участі в науковій роботі, зокрема, в конференціях, 
засіданнях, круглих столах, форумах, семінарах.

Видавнича діяльність кафедри спрямована на розширення можливостей 
удосконалення освітнього процесу та методичної роботи. В межах видавничої 
діяльності здійснюється випуск навчальних посібників, методичних розробок 
та монографій.

Наукові надбання колективу кафедри, які систематично публікуються у 
зарубіжних та вітчизняних фахових виданнях, відображають найактуальніші 
питання обліку і оподаткування.

Науково-педагогічні працівники кафедри працюють над використанням в 
освітньому процесі можливостей сучасних інформаційних технологій та 
обчислювальної техніки. Комп’ютерні програми допомагають виконувати 
курсову й магістерські роботи.

За результатами наукових досліджень викладачі кафедри публікуються у 
провідних фахових вітчизняних та зарубіжних виданнях, що входять до різних 
наукометричних баз даних: Scopus, Web of Science, Index Copernicus, 
GoogleScholar, РІНЦ тощо.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Співробітники кафедри беруть активну участь у різноманітних наукових 
заходах: всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях 
(Польща, Білорусь, Литва, Угорщина, Німеччина тощо).

За результатами проведених наукових досліджень науково-педагогічними 
працівниками кафедри за 2014-2018 рр. опубліковано 74 наукових статті, з них: 
4 - у  періодичних виданнях, які включені до наукометричних баз, 
рекомендованих МОН, зокрема, Scopus, 3 5 - у  наукових виданнях, включених 
до переліку наукових фахових видань України, 176 тез доповідей на наукових 
конференціях, 6 монографій, 22 навчальні посібники, 44 методичних 
матеріалів.

Перелік монографій та навчальних посібників:
1. Сук П.Л. Облік на підприємствах малого бізнесу: навчальний 

посібник -  К.: Каравела, 2015. -  352 с.
2. Сук П.Л. Фінансовий облік : навч. посіб. -  [3-тє вид., перероб. і доп.] -  

К. : Знання, 2016. -  663 с.
3. Сук П.Л. Бухгалтерський облік в управління підприємством: 

навчальний посібник -  К.: Каравела; 2016. -  225 с.
4. Сук П.Л. Калькулювання собівартості сільськогосподарської продукції: 

Монографія / П.Л. Сук -  К.: Каравела, 2018. -  294 с.
5. Герасимович А.М., Кот О.В., Бондар Т.А. Аналіз діяльності 

небанківських кредитних установ. / Навч. посібник. -  Київ: КНЕУ -  2014 -  
320с.

6. Організація і методика аудиту: Навчальний посібник /
А.М. Герасимович -  Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2017 -  315 с.

7. Судово-бухгалтерська експертиза: Навчальний посібник /
А.М. Герасимович -  Ніжин: ПП Лисенко М.М., 2018 -  156 с.

8. Новодворська В.В. Фінансова звітність як інформаційне джерело 
інвестиційної привабливості підприємств / В.В. Новодворська// Сучасні 
тенденції, новації перспективи розвитку фінансового механізму та обліково- 
аналітичного забезпечення економічного розвитку діяльності суб'єктів 
господарювання: теорія, методика, практика (колективна монографія) / ред. 
Н.Л.Правдюк. -  Вінниця: Видавництво ПП «ТД «Едельвейс і К», 2015. -  С.449- 
463.

9. Новодворська В.В. Організація бухгалтерського обліку: Навчальний 
посібник. -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2018. -  438 с.

10. Виробничі запаси: облік в сільськогосподарських підприємствах. 
Монографія. /З.Д.Овчарик // Ніжин: НДУ ім. Гоголя. -  2014. -  126 с.

11. Бухгалтерський облік. Загальна теорія. / З.Д. Овчарик, 
А.І Бережняк// Навчальний посібник. -  Ніжин: Видавництво «ПП Лисенко 
М.М», 2015.-150 с.

12. Комп’ютерні технології в обліку, аналізі та аудиті /
З.Д. Овчарик // Навчальний посібник. -  Ніжин: Видавництво
«ПП Лисенко М.М», 2016.-179 с.
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13. Управлінський облік. / 3. Д. Овчарик І І Навчальний посібник. -  
Ніжин: Видавництво «ПП Лисенко М.М», 2016. -  212 с.

14. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: 
Навчальний посібник / Укл.: Столяренко О.М. -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко 
М.М., 2015.-342с.

15. Контроль діяльності аграрних формувань: Навчальний посібник 
/ Укл.: Столяренко О.М. -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016. -  185с.

16. Облік і звітність суб’єктів малого бізнесу: Навчальний посібник 
/ Укл.: Столяренко О.М. -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017. -  128с.

17. Навчальний посібник «Міжнародна економіка». / Н. Г. Царук / 2014р.
18. Управління розвитком овочівництва: обліково-аналітичний аспект: 

монографія/ Н. Г. Царук //Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М.,2015-228с.
19. Облік в банках: [Навчальний посібник] / Н. Г. Царук -  Ніжин: ПП 

Лисенко М.М., 2015 р. -  104 с.
20. Фінансовий облік І: Навч. посібник / Н. Г. Царук / -  Ніжин: Видавець 

ПП Лисенко М.М., 2016. -  362 с.
21. Фінансовий облік II: Навчальний посібник для студентів денної та 

заочної форм навчання з напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» 
/ Н. Г. Царук / -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2016 -  238 с.

22. Бухгалтерський облік в управлінні підприємством: Навч. посібник 
/ Н. Г. Царук / -  Ніжин: Видавець ПП Лисенко М.М., 2017 -  264 с.

23. Шиш А.М. Розвиток аграрної політики України в умовах 
євроінтеграції: монографія / К.: НУБіП України; Інститут розвитку аграрних 
ринків. / Н. Г. Царук / -  К., 2014. -  568 с.

24. Шиш А.М. Облік і аудит у питаннях та відповідях: Навчальний 
посібник. -  Київ: ЦП "Компринт", 2016. -  346 с.

25. Шині А.М. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління 
фінансовими ресурсами сільськогосподарських підприємств: Монографія. -К: 
Компрінт, 2017 -  222 с.

26. Шипі А.М. Облік і аудит: Навчальний посібник. [Є.В. Калюга, В.К. 
Савчук, Л.К. Сук та ін.] -2-ге вид., перероб. і доповн.- К. : ЦП «Компринт», 
2017.-346 с.

27. Аудит / Навчальний посібник рекомендований вченою радою НУБіП 
України [С.І. Дерев’янко, Н.П. Кузик, С.О. Олійник, О.М. Ганяйло]. -  
К. : Центр учбової літератури, 2016.-380 с.

28. Облік і оподаткування в питаннях і відповідях/Навчальний посібник 
рекомендований вченою радою НУБіП України [Є.В. Калюга, В.К. Савчук, І.Д. 
Лазаришина та ін.]. -  К. : Центр учбової літератури, 2018. -  480 с.

Крім того, результати наукових досліджень науково-педагогічних 
працівників кафедри обліку і оподаткування оприлюднюються в періодичних 
наукових українських та зарубіжних виданнях, в тому числі у тих, що включені 
до науково-метричних баз:

Голова експертної комісії:



1. Царук Н.Г. Програма як інструмент сучасного інформаційно- 
аналітичного забезпечення управління продовольчим ринком: Актуальні 
проблеми економіки -  2015 -  с. 112-121(Scopus)

2. Царук Н.Г. Облік податку на додану вартість у сільськогосподарських 
підприємствах: Актуальні проблеми економіки №9- 2016 -  317-328 с. (Scopus)

3. N. Tsaruk Improvement of statistical reporting on vegetables production and 
sale taking into account quality criteria: Actual Problems of Economies №1- 2016 -  
323-331 c. (Scopus)

4. Царук Н.Г. Облікова політика підприємства та її формування в 
овочівництві: Актуальні проблеми економіки №2- 2016 -  317-328 c. (Scopus)

5. Новодворська В.В. Сучасний стан та перспективи розвитку фермерських
господарств в Україні /В.В.Новодворська// ЕКОНОМІКА. ФІНАНСИ.
МЕНЕДЖМЕНТ: актуальні питання науки і практики. -  2017. -  №6. -  С.65-74. 
(фахове видання)

6. Oksana Ganâjlo , Elena Kolesnikova Ucetnye ocenki і ucetnaâ 
politikapredpriâtiâ: osobennosti formirovaniâ Humanities and Social 
Sciences 2017 | 22 (XXII) | nr 24 (2) | 51-59 Режим доступу: 
http://bazekon.icm.edu.pl/bazekon/element/bwmetal.element.ekon-element-issn- 
2300-9918 (фахове видання)

7. Герасимович А.М. Попроцесний внутрішньогосподарський контроль в 
системі управління операційною діяльністю підприємства - Збірник наукових 
праць НАСОА Вип №1(16) -  2016 - с. 23-30(фахове видання)

8. Сук П.Л. Амортизація сільськогосподарської техніки. Науковий вісник 
Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія 
“Економіка, аграрний менеджмент, бізнес”/редкол.: С.М. Ніколаєнко (відп. 
ред.) та ін. -  К.: ВЦ НУБіП України, 2016. -  Вип. 247. -  401 c (С. 310-319) 
(фахове видання)

9. Ганяйло О.М. Напрями покращення інформаційних можливостей 
податкової звітності / Вісник Дніпропетровського державногоаграрно- 
економічного університету. - 2018. - № 1. -С. 198-201. Режим доступу: 
https://elibrary.ru/contents.asp?titleidzz:55625 (фахове видання)

Науково-дослідна робота студентів
В Інституті створено систему науково-дослідної діяльності студентів як 

складової професійної підготовки, яка спрямована на формування і реалізацію 
творчих здібностей майбутніх фахівців. Науково-дослідна робота студентів 
здійснюється за трьома основними напрямами: науково-дослідна робота в 
освітньому процесі; науково-дослідна робота студентів у поза навчальний час; 
науково-організаційні заходи: конференції, конкурси, олімпіади.

Зміст науково-дослідної роботи, що виконується студентами, пов'язаний з 
профілем їх підготовки та передбачає такі види робіт: участь у виконанні 
досліджень у творчій співпраці з викладачами; повідомлення про реферативну, 
науково-дослідну і впроваджувальну діяльність на засідання студентського 
гуртка; участь у наукових конференціях, конкурсах, виставках, олімпіадах;

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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організація наукових публікацій; аналіз статистичних матеріалів, фінансових, 
облікових та аналітичних матеріалів за відповідною темою; створення моделей 
на основі статистичних матеріалів.

Студенти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» долучаються до науково-дослідної 
роботи за темою «Обліково-аналітичне забезпечення управління аграрними 
формуваннями в умовах євроінтеграції» (номер державної реєстрації 
№ 0118Ш00704).

Магістри-члени студентського наукового гуртка «Актуальні проблеми 
обліку і оподаткування» беруть участь у науково-дослідній діяльності кафедри 
за наступними напрямами:

1. Формування облікової системи в рамках міжнародних і національних 
стандартів (науковий керівник -  професор кафедри обліку і оподаткування 
Столяренко О.М.).

2. Розробка та впровадження форм управлінської звітності на 
підприємствах різних форм власності (науковий керівник -  доцент кафедри 
обліку і оподаткування Овчарик З.Д.).

3. Розвиток контролю в умовах використання сучасних інформаційних 
технологій (науковий керівник -  професор кафедри обліку і оподаткування 
Сук П.Л.).

На факультеті економіки, менеджменту та логістики для студентів 
магістратури 2-го року навчання освітньо-професійної програми 071 «Облік і 
оподаткування» була проведена постерна конференція. Необхідно відмітити 
високий ступінь охоплення широкого кола облікових проблем з використанням 
інструменту сучасних наукових методів дослідження й ґрунтовні висновки та 
пропозиції засвідчили високий рівень підготовки студентів та їх готовність до 
захисту магістерських робіт. Виступи магістрів супроводжувалися постерними 
презентаціями, кожен студент представив результати своєї роботи, відповідав 
на запитання членів комісії та присутніх. Зокрема, порушувались питання 
стандартизації вітчизняного обліку та застосування при цьому норм 
міжнародних стандартів обліку, аудиту та оподаткування, ведення обліку на 
умовах аутсорсингу.

Висновок: експертна комісія зазначає, що наукова діяльність 
випускової кафедри обліку і оподаткування у ВП НУБіП України 
«Ніжинський агротехнічний інститут» є достатньо змістовною та 
диверсифікованою, ґрунтується на органічному поєднанні 
фундаментальних і прикладних дослідженнях, результати яких 
впроваджуються у практику.

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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9. ЯКІСТЬ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Експертною комісією було проведено аналіз якості підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» на підставі вивчення успішності студентів за 
результатами останньої заліково-екзаменаційної (передакредитаційної) сесії, 
перевірки курсових робіт, звітів із виробничої практики, а також матеріалів 
самоаналізу за підсумками виконання комплексних контрольних робіт (ККР) із 
дисциплін кожного циклу навчального плану.

Виконання ККР вимагало від здобувачів вищої освіти системних знань з 
дисциплін різних циклів. Пакети ККР складено відповідно до типових вимог 
щодо складу, змісту та порядку їх розробки. До кожного пакета ККР 
розроблено критерії їх оцінювання з урахуванням специфіки навчальної 
дисципліни. Пакети ККР:

- охоплюють весь програмний матеріал навчальної дисципліни;
- мають не менше ЗО варіантів комплексних завдань;
- мають структуру рівнозначної складності, а трудомісткість відповідає 

відведеному часу контролю (90 хвилин).
Результати контролю знань за наслідками самоаналізу студентів за 

освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» зі спеціальності 
071 «Облік і оподаткування» свідчить про достатній рівень теоретичних знань 
та практичних навичок із дисциплін навчального плану.

Показники успішності із циклу загальної підготовки студентів за 
результатами ККР становлять: абсолютна успішність -  100%, якісна
успішність -  76,7%; із циклу професійної підготовки абсолютна успішність -  
100%, якісна успішність -  78,3%.

Експертна комісія в період роботи в Інституті провела вибірковий 
контроль знань студентів за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» із дисциплін усіх 
циклів та виявила незначну розбіжність між даними самоаналізу і проведеного 
контролю з дисциплін. Результати виконання комплексних контрольних робіт 
студентами наведені у таблиці 9.1.

Середній показник абсолютної успішності виконання ККР при 
акредитаційній експертизі для дисциплін циклу циклу загальної підготовки 
студентів становить 100%, якісна -  73,3%. Середній показник абсолютної 
успішності для дисциплін циклу професійної підготовки становить 100%, 
якісна -  73,3%.

Результати виконання комплексних контрольних робіт за самоаналізом та 
контролю експертної комісії свідчать про те, що якість знань та успішність 
навчання студентів в Інституті відповідають установленим вимогам і критеріям 
підготовки фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».
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Таблиця 9.1
Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт 

при контрольному замірі знань студентів за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» під час акредитаційної експертизи у Відокремленому підрозділі 

Національного університету біоресурсів і природокористування України «Ніжинський агротехнічний інститут»

Назва дисциплін, 
за якими проводився 

контроль
Група

Кількість
студентів,

осіб

Виконували ККР 3 них одержали оцінки
Абсолют 
на успіш 
ність, %

Якісна
успіш 
ність,

%

«5» «4» «3» «2»

осіб % осіб % осіб % осіб % осіб %

1. Цикл загальної підготовки
1.1. Глобальна економіка МО 171 15 15 100.0 3 20.0 9 60.0 3 20.0 0 0.0 100.0 80.0
1.2. Прикладна 
економетрика МО 171 15 15 100.0 2 13.3 8 53.3 5 33.3 0 0.0 100.0 66.7

Всього за циклом 15 15 100.0 X 16.7 X 56.7 X 26.7 X 0.0 100.0 73.3
2. Цикл професійної підготовки

2.1. Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

МО 171 15 15 100.0 3 20.0 8 53.3 4 26.7 0 0.0 100.0 73.3

2.2. Організація і 
методика аудиту МО 171 15 15 100.0 2 13.3 9 60.0 4 26.7 0 0.0 100.0 73.3

2.3. Організація 
бухгалтерського обліку МО 171 15 15 100.0 4 26.7 8 53.3 3 20.0 0 0.0 100.0 80.0

2.4. Судово-
бухгалтерська
експертиза

МО 171 15 15 100.0 2 13.3 8 53.3 5 33.3 0 0.0 100.0 66.7

Всього за циклом 15 15 100.0 X 18.3 X 55.0 X 26.7 X 0.0 100.0 73.3

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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Експертна комісія ознайомилася із курсовими роботами студентів, 
виконаних з дисципліни «Організація бухгалтерського обліку».

Методичне забезпечення виконання курсових робіт з дисципліни 
«Організація бухгалтерського обліку» є в наявності.

Результати експертизи якості курсової роботи з дисципліни «Організація 
бухгалтерського обліку» свідчать, що розбіжність між результатами захисту і 
експертною перевіркою в цілому знаходиться у межах допустимих відхилень.

Експертною комісією була проведена вибіркова перевірка курсових робіт 
студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а саме: Калюжної І.С., 
Нечваль Д.Г., Панькович Ю.В., Семенка Є.В. та Гмири М.А.

Як показав аналіз якості виконання курсових робіт, їх тематика та 
спрямованість повністю відповідають меті та завданням курсових робіт, що 
визначені в методичних вказівках до їх виконання. Аналіз виявив достатній 
науковий рівень виконання курсових робіт і свідчить, про вміння студентів 
працювати з науковою та періодичною літературою, а також правильно і стисло 
викладати свою думку. Розбіжність в оцінюванні курсових робіт навчальним 
закладом та експертами знаходиться в допустимих межах.

Навчальним планом передбачено проходження виробничої практики 
студентами освітнього ступеня «Магістр» освітньо-професійної програми 
«Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування».

Комісією встановлено наявність укладених договорів із 
агропромисловими підприємствами Чернігівської області, зокрема: 
ТОВ «Ніжинський консервний завод» Ніжинський район; ТОВ «Сіверське» 
Куликівський район; ДП ДГ «Носівської СДС Чернігівського інституту 
АПВ УААН» Носівський район; ПСП «Агро Плюс А.М.» Ніжинський район; 
ТОВ «АгроКім» Прилуцький район; Філія молочно товарна ферма 
«Красносільська» Борзнянський район; ПАТ «Ніжинський жиркомбінат» 
Ніжинський район; ПСП Пісківське Бахмацький район.

У результаті проходження виробничих практик студент формує практичні 
навики з питань складання, приймання, перевірки та бухгалтерського 
оброблення документів, ведення синтетичного й аналітичного обліку, 
організації фінансово-господарської діяльності підприємства, визначення 
матеріальних і трудових ресурсів та ефективності їх використання, складання 
плану документообігу і заходів щодо вдосконалення обліково-економічної 
роботи, організації бухгалтерського обліку і звітності, організації роботи 
матеріально відповідальних осіб, дотримання правил зберігання бухгалтерських 
документів і організації архіву підприємства, планування господарсько- 
фінансової діяльності, складання фінансової звітності, визначення цін на 
продукцію, визначення доходів, витрат і фінансових результатів, організації 
страхової роботи, зовнішньоекономічних відносин та охорони праці на 
підприємстві. Вчиться здійснювати контроль за дотриманням нормативних 
актів з методології бухгалтерського обліку та збереженням і ефективним
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використанням ресурсів підприємства, що є базою практики.
Під час проходження виробничої практики здобувані вищої освіти 

вивчають матеріали підприємства, інструктивні матеріали, беруть участь у 
роботі з підготовки фінансової звітності. Узагальнення результатів проходження 
практики здійснюється у щоденниках практики та звітах.

Викладачами кафедри обліку і оподаткування здійснюється керівництво 
виробничою практикою студентів спільно із керівниками практики від 
підприємств. У поточному році було проведено виробничу практику студентів 
освітнього ступеню «Магістр» за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» на базі провідних 
підприємств аграрного сектору та інших галузей економіки. З метою 
підвищення практичних навичок у здобувачів вищої освіти під час проходження 
виробничої практики студентам до від’їзду на підприємство видаються 
індивідуальні завдання.

За результатами проходження виробничої практики студенти складають 
Звіт з практики, де відображаються результати виконання завдань за розділами 
відповідно до робочих програм та Методичних рекомендацій щодо 
проходження практики, розроблених кафедрою обліку і оподаткування. Звіт з 
практики є письмовим доказом виконання програми практики.

Проведений аналіз практичної підготовки показав, що в цілому 
випускники оволоділи певними вміннями і навичками практичної роботи та 
спроможні вирішувати конкретні виробничі завдання.

Оцінювання результатів практики проводиться у формі захисту 
студентами звітів за програмою практики.

Експертною комісією було вибірково перевірено звіти з виробничої 
практики студентів освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування», а саме: Ковалець А.В.,
Хоменко Ю.В., Сунко О.Ю., Ляховця С.О. та Мягкого С.С.

Вибіркова перевірка звітів студентів із виробничої практики свідчить, що 
за структурою, змістом і наповненістю вони відповідають встановленим 
вимогам.

Аналіз результатів показав, що практична підготовка студентів 
здійснюється належним чином.

На час проведення акредитаційної експертизи державна атестація 
студентів, освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування», що 
акредитується, ще не здійснювалася, оскільки її заплановано в установлені 
терміни відповідно до графіку навчального процесу. Експерти, 
проаналізувавши методичні матеріали для проведення підсумкової атестації 
студентів, констатують їх відповідність чинним вимогам.
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Висновок: експертна комісія констатує, що якість підготовки і рівень 
знань фахівців за освітньо-професійною програмою «Облік і 
оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти відповідає державним вимогам з 
акредитації підготовки магістрів.

10. ПЕРЕЛІК ЗАУВАЖЕНЬ КОНТРОЛЮЮЧИХ ОРГАНІВ ТА ЗАХОДИ З
ЇХ УСУНЕННЯ

За звітний період у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний 
інститут» не було перевірок контролюючими органами.

11. ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ

На підставі поданих матеріалів щодо первинної акредитаційної 
експертизи освітньо-професійної програми «Облік і оподаткування» зі 
спеціальності 071 «Облік і оподаткування» другого магістерського рівня та 
перевірки результатів освітньої діяльності на місці, експертна комісія дійшла 
висновку:

1. Матеріально-технічне, кадрове, навчально-методичне та інформаційне 
забезпечення, соціальна інфраструктура ВП НУБіП України «Ніжинський 
агротехнічний інститут» відповідають заявленому рівню підготовки магістрів.

2. Заходи з формування контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування», що акредитується, забезпечують дотримання 
ліцензованого обсягу магістрів.

3. Освітньо-професійна програма «Облік і оподаткування», навчальний план 
та якість знань магістрів відповідають державним вимогам до акредитації та 
забезпечують державну гарантію якості вищої освіти.

4. Рівень організації освітнього процесу, знань здобувачів вищої освіти 
з професійної підготовки відповідає державним вимогам до акредитації.

З метою вдосконалення освітньої діяльності за освітньо-професійною 
програмою «Облік і оподаткування», що акредитується, експертна комісія 
висловлює такі зауваження та пропозиції, що не впливають на позитивний 
висновок:

1. Розширити проходження викладачами стажування на підприємствах, 
в установах та організаціях, а також у провідних ВНЗ України III-IV рівнів 
акредитації за окремими фаховими дисциплінами.

2. Активізувати наукову діяльність науково-педагогічного персоналу 
Інституту шляхом публікації результатів наукових досліджень у наукових 
фахових виданнях України та міжнародних періодичних виданнях з індексом 
цитування, що входять до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science та 
інших.

3. Посилити роботу в напрямку комерціалізації наукової діяльності. 
Зокрема, активізувати виконання ініціативних науково-дослідних тем, що
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фінансуються за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб, донорських 
структур.

4. Посилити профорієнтаційну роботу серед молоді для залучення 
додаткового контингенту студентів усіх форм навчання.

5. Провести роботу щодо підвищення рівня використання іноземної мови 
в освітньому процесі.

6. Продовжити роботу з підготовки та використання в освітньому процесі 
електронних навчальних посібників, методичних рекомендацій.

На підставі вказаного вище експертна комісія Міністерства освіти і 
науки України зробила висновок про можливість первинної акредитації 
у ВП НУБіП України «Ніжинський агротехнічний інститут» освітньо- 
професійної програми «Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 «Облік 
і оподаткування» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 
з ліцензованим обсягом 45 осіб.

Голова експертної комісії, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», 
доктор економічних наук, професор

Остаток
Наталія
Анатоліївна

Експерт комісії, завідувач кафедри 
обліку і оподаткування Білоцерківського 
національного аграрного університету, 
доктор економічних наук, професор

« /Л  » 2018

З висновками експертної 
ознайомлений
Ректор Національного уні 
біоресурсів і природокорис'
України, доктор педагогічнй 
професор

З висновками експертної комЦ 
ознайомлений
Директор Відокремленого підр 
Національного університету бі 
і природокористування України 
"Ніжинський агротехнічний інстит; 
кандидат педагогічних наук, доцент 

Голова експертної комісії:

Свиноус
Іван
Вікторович

Ніколаєнко
Станіслав
Миколайович

Лукач
Василь
Степанович

Н. А. Остапюк



Зведені відомості відповідності стану забезпечення навчального закладу 
ліцензійним вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері вищої 

освіти за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
_____________ зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»______________

№з/
п

Найменування показника 
(нормативу)

Значення 
показника 

(нормативу) за 
другим

(магістерським)
рівнем

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

КАДРОВІ ВИМ ОГИ
щодо забезпечення провадження освітньої діяльності 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»  
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Провадження освітньої діяльності
1. Проведення лекцій 3 

навчальних дисциплін 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за 
основним місцем роботи 
(мінімальний відсоток 
визначеної навчальним 
планом кількості годин):
1) які мають науковий 
ступінь таУабо вчене звання 
(до 6 вересня 2019 р. для 
початкового рівня з 
урахуванням педагогічних 
працівників, які мають вищу 
категорію)

50 100 +50

2) які мають науковий 
ступінь доктора наук або 
вчене звання професора

25 49,7 +24,7

2. Проведення лекцій 3 
навчальних дисциплін, що 
забезпечують формування 
професійних компетентностей, 
науково-педагогічними 
(науковими) працівниками, які 
є визнаними професіоналами з 
досвідом роботи за фахом 
(мінімальний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) дослідницької, 
управлінської, інноваційної 
або творчої роботи за фахом

15 27,4 +12,4

2)практичної роботи за фахом

Голова експертної комісії: /ЙШ  Н. А. Остапюк



3. Проведення лекцій, 
практичних, семінарських та 
лабораторних занять, 
здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломними роботами 
(проектами), дисертаційними 
дослідженнями науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень 
наукової та професійної 
активності кожного з яких 
засвідчується виконанням за 
останні п ’ять років не менше 
чотирьох видів та 
результатів, з перелічених у 
пункті ЗО Ліцензійних умов

підпункти 
1— 18 

пункту ЗО 
Ліцензійних умов

підпункти
1,2,ЗЛЮ , 

13,14,15,16,17 
пункту ЗО 

Ліцензійних умов 
(10 осіб)

0

4. Наявність випускової 
кафедри із спеціальної 
(фахової) підготовки, яку 
очолює фахівець відповідної 
або спорідненої науково- 
педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем 
доктора наук та вченим 
званням
2) з науковим ступенем та 
вченим званням

+
(доктор 

економічних 
наук, доцент 

Столяренко О.М)

0

3) з науковим ступенем або 
вченим званням

5. Наявність трудових договорів 
(контрактів) з усіма науково- 
педагогічними працівниками 
та/або наказів про прийняття 
їх на роботу

+ + 0

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМ ОГИ
щодо матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності 
за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування»  

зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»
Провадження освітньої діяльності

1. Забезпеченість
комп’ютерними робочими 
місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними 
для виконання навчальний 
планів

+ + 0

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМ ОГИ
щодо навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Провадження освітньої діяльності
1. Наявність робочої програми з 

кожної навчальної 
дисципліни навчального 
плану

+ + 0

2. Наявність комплексу 
навчально-методичного 
забезпечення з кожної 
навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + 0

3. Наявність програми 
практичної підготовки, 
робочих програм практик

+ + 0

4. Забезпеченість студентів 
навчальними матеріалами з 
кожної навчальної 
дисципліни навчального 
плану

+ + 0

5. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + 0

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИМ ОГИ  
щодо інформаційного забезпечення освітньої діяльності 

за освітньо-професійною програмою «Облік і оподаткування» 
зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Провадження освітньої діяльності
1. Наявність офіційноговеб- 

сайту закладу освіти, на 
якому розміщена основна 
інформація про його 
діяльність (структура, ліцензії 
та сертифікати про 
акредитацію, 
освітня/освітньо- 
наукова/видавнича/атестаційн 
а (наукових кадрів) 
діяльність, навчальні та 
наукові структурні підрозділи 
та їх склад, перелік 
навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна 
інформація)

+ + 0

Голова експертної комісії: Н. А. Остаток
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2. Наявність електронного 
ресурсу закладу освіти, який 
містить навчально-методичні 
матеріали з навчальних 
дисциплін навчального 60 75 +15
плану, в тому числі в системі 
дистанційного навчання 
(мінімальний відсоток 
навчальних дисциплін)

Голова експертної комісії, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», 
доктор економічних наук, професор

Остаток
Наталія
Анатоліївна

Експерт комісії, завідувач кафедри 
обліку і оподаткування Білоцерківського 
національного аграрного університету, 
доктор економічних наук, професор

Свиноус
Іван
Вікторович

«-А&>_____________ 2018 Р о ^ ^ в і т ^

З висновками експертної 
ознайомлений
Ректор Національного уніве 
біоресурсів і природокорист^
України, доктор педагогічних^ 
професор

З «« • •••висновками експертної комісії 
ознайомлений
Директор Відокремленого підр 
Національного університету бі 
і природокористування У країн:
и тт:___________ ______________ •_____•____

* *  -а  ->л I  ̂< І/ N а «  — *і Ыс >=>;со

"Ніжинський агротехнічний інстй
кандидат педагогічних наук, доцені

Ніколаєнко
Станіслав
Миколайович

Лукач
Василь
Степанович

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



Порівняльна таблиця дотримання нормативних вимог з акредитації щодо 
якісних характеристик підготовки фахівців за освітньо-професійною 

__ _____________програмою «Облік і оподаткування» _________ ______

№ п/п Назва показника (нормативу)
Значення

показника
(нормативу)

Фактичне
значення

показника

Відхиленн
я

фактичног 
о значення 
показника 

від
норматив

ного
1 2 3 4 5

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 0

1.2 Підвищення кваліфікації викладачів постійного 
складу за останні 5 років, %

100 100 0

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 0

2 Результати освітньої діяльності (рівень 
підготовки фахівців), не менше, %

2.1 Рівень знань студентів з гуманітарної, 
соціально-економічної підготовки:

2.1.1 Успішно виконані контрольні завдання, %
90

загальної
підготовки:

100
+10

2.1.2 Якісно виконані контрольні завдання (на «5» і 
«4»), %

50 73,3 +23,3

2.2 Рівень знань студентів з природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:

не
передбачено

2.2.1 Успішно виконані контрольні завдання, %

2.2.2 Якісно (на «5» і «4») виконані контрольні 
завдання, %

2.3 Рівень знань студентів зі спеціальної (фахової) 
підготовки:

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк



2.3.1 Успішно виконані контрольні завдання, % 90 100 +10
2.3.2 Якісно виконані контрольні завдання (на «5» і 

«4»), %
50 73,3 +23,3

3 Організація наукової роботи
3.1 Наявність у структурі навчального закладу 

наукових підрозділів
+ + +

3.2 Участь студентів у наукової діяльності (наукова 
робота на кафедрах та в лабораторіях, участь в 
наукових конференціях, конкурсах, виставках, 
профільних олімпіадах тощо)

+ + +

Голова експертної комісії, професор 
кафедри обліку і оподаткування 
Державного вищого навчального закладу 
«Київський національний економічний 
університет імені Вадима Гетьмана», 
доктор економічних наук, професор

Остаток
Наталія
Анатоліївна

Експерт комісії, завідувач кафедри 
обліку і оподаткування Білоцерківського 
національного аграрного університету, 
доктор економічних наук, професор

« /</у> ___2018 р о к ^ 2 § § ї^  ^

.. МЖ \Ці/ їМ:З висновками експертної 
ознайомлений т 0,
Ректор Національного унів 
біоресурсів і природокорис 
України, доктор педагогічни: 
професор

З висновками експертної комі 
ознайомлений
Директор Відокремленого під 
Національного університету бі' 
і природокористування У країни^£> 
"Ніжинський агротехнічний інст 
кандидат педагогічних наук, доцент

Свиноус
Іван
Вікторович

Ніколаєнко
Станіслав
Миколайович

Лукач
Василь
Степанович

Голова експертної комісії: Н. А. Остапюк
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