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Структура і зміст засобів діагностики якості вищої освіти підготовки 

фахівців з напряму «Економіка підприємства» (у 2-х частинах) / Г. І. 
Грицаєнко, Т. І. Яворська, В. М. Тебенко та ін. За редакцією Г. І. Грицаєнко – 
Мелітополь, ТДАТУ, 2008. – частина 1: Державна атестація бакалаврів - 256 с. 

 
 
В навчальному посібнику зосереджено весь комплекс навчально-методичного 

забезпечення, необхідний для проведення державної атестації студентів освітньо-
кваліфікаційного рівня „бакалавр” за фахом 6.050100 – економіка підприємства. 

Посібник складається з організації проведення державного іспиту з дисциплін фахової 
підготовки, тестових завдань, а також комплексних практичних завдань з прикладами їх 
вирішення. 

Для студентів і викладачів економічних спеціальностей аграрних вищих навчальних 
закладів. 
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