
Е К С П Е Р Т Н І В И С Н О В К И
з первинної акредитаційної експертизи 

освітньо-професійної програми 
“Облік, аудит та оподаткування” 

зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти 

у Національній академії статистики, обліку та аудиту

Відповідно Закону України “Про вищу освіту”, Положення про 
акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних 
закладах та вищих професійних училищах, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 09.08.2001 р. №978, Державних вимог до акредитації 
напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу, 
затверджених наказом Міністерства освіти і. науки, молоді та спорту України 
від 13.06.2012 р. №689, Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти (у сфері вищої освіти), затверджених постановою Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 р. № 1187, а також наказу Міністерства освіти 
і науки України від 22.01.2019 р. № 72-л “Про проведення акредитаційної 
експертизи” Експертна комісія у складі:

Фоміної завідувача кафедри обліку та оподаткування
Олени Київського національного торговельно-економічного
Володимирівни університету, доктор економічних наук, доцент, голова

у період з 28 січня 2019 р. по ЗО січня 2019 р., керуючись вищенаведеними 
законодавчими та нормативними актами, наказами та інструкціями 
Міністерства освіти і науки України (далі МОН України), безпосередньо на 
місці провела первинну акредитаційну експертизу освітньо-професійної 
програми “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти в Національній 
академії статистики, обліку та аудиту (далі НАСОА, Академія).

У процесі проведення первинної акредитаційної експертизи комісія 
перевірила:

- інформацію, подану НАСОА до МОН України разом із заявою щодо 
акредитації освітньо-професійної програми “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти;

- фактичний стан кадрового, матеріально-технічного, навчально-мето- 
дичного, інформаційного забезпечення, якісні показники підготовки фахівців, 
внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності Національної

комісії

Проскуріної
Нелі
Миколаївни

професора кафедри обліку та оподаткування 
Запорізького національного університету, доктор 
економічних наук, професор.

Голова експертної комісії, д.е.н., доцент Фоміна О.В.



академії статистики, обліку та аудиту та його відповідність вимогам чинного 
законодавства.

відомості про право здійснення освітньої діяльності НАСОА; 
сертифікат про акредитацію спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

галузі знань 07 “Управління та адміністрування” рівня вищої освіти магістр 
(серія НД № 1190747 виданий відповідно рішення Акредитаційної комісії від
03.06.2014 р. протокол № 109 (наказ Міністерства освіти і науки України від
11.06.2014 р. № 2323л, наказ Міністерства освіти і науки України від 
19.12.2016 р . №  1565);

оригінали установчих та реєстраційних документів НАСОА; 
освітньо-професійну програму “Облік, аудит та оподаткування” зі 

спеціальності 071 “Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня вищої 
освіти;

навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти другого 
(магістерського) рівня вищої освіти за освітньо-професійною програмою 
“Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;

документи, що засвідчують відповідність санітарно-технічного стану 
приміщень, які використовуються у процесі здійснення освітньої діяльності 
встановленим норамтивним вимогам;

відомості про кадровий склад випускових кафедр та якісний склад 
науково-педагогічних працівників, які забезпечують освітній процес за 
освітньо-професійною програмою, кадровий склад групи забезпечення зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування”;

відомості про навчально-методичне, інформаційне, матеріально- 
технічне забезпечення освітньої діяльності та соціальну інфраструктуру 
НАСОА;

навчально-методичні комплекси навчальних дисциплін навчального
плану;

засоби діагностики якості вищої освіти; 
комплексні контрольні роботи з навчальних дисциплін; 
звіти про проходження практики та дипломні роботи; 
декларацію про виконання Ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти;
порівняльну таблицю дотримання вимог акредитації у сфері вищої

освіти.
Надана інформація достовірна та повною мірою характеризує діяльність 

закладу вищої освіти та спеціальність, що акредитується.



з

За результатами перевірки експертна комісія встановила: 

1. Загальна характеристика Національної академії статистики, 
обліку та аудиту та спеціальності 071 “Облік і оподаткування”

Повна (скорочена) назва ВНЗ:
-  українською мовою -  Національна академія статистики, обліку та 

аудиту (НАСОА);
-  англійською -  №ііопа1 Асасіету оґ Віаїізїісз, АссоипІіп§ апсІ АисШ 

(ИА8АА).
Юридична адреса ВНЗ: вул. Підгірна, 1, м. Київ, Україна, 04107.
Тел./факс: (044)484-49-41.
Е-таіІ: іпіо@пазоа.есІи.иа; веб-сайт: пазоа.есіи.ііа
Національна академія статистики, обліку та аудиту була заснована у 

1986 році. До 1991 р. Академія існувала як Український філіал Міжгалузевого 
інституту підвищення кваліфікації працівників обліку та статистики 
Держкомстату СРСР. Відповідно до наказу Держкомстату України від 
30.01.1992 р. № 8 на його базі був утворений Інститут підготовки спеціалістів 
статистики та ринку. Відповідно до наказу Держкомстату України від 
05.04.2000 р. № 104 назву інституту змінено на Інститут статистики, обліку та 
аудиту Держкомстату України з метою її приведення у відповідність до 
характеру освітньої діяльності Інституту.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 р. 
№ 89-р Інститут статистики, обліку та аудиту Держкомстату України 
реорганізовано в Державну академію статистики, обліку та аудиту 
Держкомстату України.

Відповідно до Указу Президента України від 13.01.2010 р. № 18/2010 
Державній академії статистики, обліку та аудиту надано статус Національної.

Основними установчими документами, які дають право надавати освітні 
послуги з підготовки фахівців з вищою освітою в НАСОА, є такі:

1. Статут Національної академії статистики, обліку та аудиту (затверджено 
Державною службою статистики України 12.08.2015 р.).

2. Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 
підприємців та громадських формувань (видана 29.10.2014р., № запису 
1 074 120 0000 006044).

3. Сертифікат про акредитацію ВНЗ України за статусом вищого 
навчального закладу освіти IV рівня (серія РІ-ІУ № 1158805 від 02.07.2013 р.).

4. Сертифікат про акредитацію спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
галузі знань 07 “Управління та адміністрування” рівня вищої освіти магістр 
(серія НД № 1190747 виданий відповідно рішення Акредитаційної комісії від
03.06.2014 р. протокол № 109 (накази МОН України від 11.06.2014 р. № 2323л, 
від 19.12.2016 р.№  1565);

5. Відомості про право здійснення освітньої діяльності (Режим доступу: 
1Шр5://топ.ооу.иа/зТ:огаае/арр/тесііа/ргауо-с}іуа1по5Іі/2018/02/08/акасІ5МІ5І:ікіоЬ1ік
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6. Паспорт санітарно-технічного стану приміщень, які використовуються 
при провадженні освітньої діяльності від 22.05.2018. Акт перевірки готовності 
ЗВО до роботи у 2018/2019 навчальному році, затверджений Вченою радою 
(протокол №1 від 28.08.2018 р).

НАСОА здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, 
Законів України “Про освіту”, “Про вищу освіту”, інших державних 
нормативно-правових актів, нормативних актів Міністерства освіти і науки 
України, нормативних актів Державної служби статистики України та Статуту 
університету.

Основною метою діяльності Академії є підготовка висококваліфікованих 
фахівців для підприємств системи державної статистики України, підприємств 
та організацій різних форм власності, органів державної влади та місцевого 
самоврядування, державних установ і проведення наукових досліджень.

Поряд із діючими компонентами стандартів вищої освіти навчального 
закладу в Академії розроблені та послідовно реалізуються власні концептуальні 
та програмні документи. Цілі, принципи й цільові програми освітньої діяльності 
НАСОА ґрунтуються на особистісній орієнтації освіти, формуванні 
національних та загальнолюдських цінностей, створенні рівних можливостей 
для молоді у здобутті якісної освіти, розробленні та запровадженні інновацій та 
інформаційних технологій, розвитку безперервної освіти та освіти впродовж 
життя, інтеграції української освіти в європейський і світовий простір, 
створенні та розвитку цінностей громадянського суспільства, концептуальних 
засадах державної політики у сфері розвитку освіти.

Ураховуючи інтереси регіону, Академія згідно ліцензії здійснює 
підготовку фахівців за 4 спеціальностями бакалаврів, 4 спеціальностями 
магістрів, 3 спеціальностями докторів філософії. Відповідно до ліцензії 
здійснюється підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими 
спеціальностями та перепідготовка спеціалістів.

У вирішенні освітніх завдань Академії беруть участь структурні 
підрозділи, які утворюються рішенням Вченої ради Академії у порядку, 
визначеному Законом України “Про вищу освіту” і Статутом НАСОА.

Навчально-виховний процес в Академії забезпечують два факультети 
(обліково-статистичний та фінансово-економічний), у складі яких 
функціонують 8 кафедр, у т. ч. 6 випускових, 5 з яких очолюють доктори наук, 
професори.

Академія є базовим вищим навчальним закладом з підготовки та 
підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики України, а 
також провідним науково-дослідним центром у сфері статистики. На науковців 
Академії офіційно покладено завдання проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень з метою науково-методологічного забезпечення 
переходу державної статистики на європейські стандарти.

В НАСОА функціонують аспірантура і докторантура, науково-дослідний 
центр, навчально-методичний відділ, редакційно-видавничий відділ, відділ 
міжнародного співробітництва та інші підрозділи, що забезпечують навчально-



виховний процес і наукову діяльність, та господарські підрозділи, що 
забезпечують господарську діяльність Академії та задоволення соціально- 
побутових потреб.

В Академії відкрита та функціонує спеціалізована вчена рада Д 26.870.01 з 
правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття 
наукового ступеня доктора (кандидата) економічних наук за спеціальностями: 
08.00.10 -  статистика та 08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

У 2018 році науково-педагогічними працівниками Академії захищено 4 
докторські (Журавльов О.В., Лубенченко О.Е., Мельничук Н.Ю., 
Кобилинська Т.В.) та 2 кандидатські дисертації (Ігнатенко Т.С., 
Загородня О.Ф.). За останні три роки професорсько-викладацьким складом 
Академії видано 6 монографій (Осауленко О.Г., Мельничук Н.Ю., Перхун Л.П., 
Малюга Н.М-.5. Шульга С.В., Пантелеєв В.П.) і 15 навчальних посібників 
(Пантелеєв В.П., Курило Г.М., Безверхий К.В., Корінько М.Д., Теловата М.Т., 
Петраковська О.В., Новіченко Л.С., Бондарук Т.Г., Єршова О.Л., Перхун Л.П., 
Кадієвський В.А., Горюнова М.М., Ігнатова І.С., Резнікова Н.В., Попов В.Ю.), 
що зазначено в акредитаційній справі.

Сучасний розвиток та перспективи НАСОА зорієнтовані на підготовку 
професійних, всебічно розвинених, мобільних фахівців, здатних працювати в 
умовах постійних змін.

Значна увага в Академії приділяється розвитку та зміцненню міжнародних 
зав’язків. У 2017-2018 роках розширення міжнародної мережі партнерства 
залишилося одним з пріоритетних напрямків діяльності Академії. НАСОА 
налагоджено співпрацю із закордонними закладами освіти, з якими укладено 
угоду про співпрацю.

НАСОА є партнером проекту програми “Ега5тиз+ КА1 -  Міжнародна 
Кредитна Мобільність” і має укладені угоди в рамках цієї програми з 4 
університетами Польщі: Жешувським університетом (м. Познань), Вищою 
банківською школою (м. Познань), Вищою школою бізнесу (м. Домброва 
Гурнича), Варшавською школою економіки (м. Варшава) та Бізнес-школою 
РАК (м. Рієка, Хорватія). Студенти Академії приймають участь у програмах 
обміну студентами, які практикуються між університетом та навчальними 
закладами країн Свросоюзу. В 2018 році студенти Академії прийняли участь у 
програмі академічної мобільності в Жешувському університеті (м Жешув, 
Польща). В Академії здійснюється навчання іноземних здобувачів вищої освіти 
в межах ліцензованих обсягів відповідних спеціальностей.

Ректор Національної академії статистики, обліку та аудиту -  доктор наук з 
державного управління, професор, Заслужений економіст України, член- 
кореспондент Національної академії наук Осауленко Олександр Григорович.

У 1974 році закінчив Київський інститут народного господарства 
ім. Д.С. Коротченка зі спеціальності “Механізована обробка економічної 
інформації^ 1983 року захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
кандидата економічних наук. У 1987-1994 роках працював першим 
заступником начальника та начальником Київського міського управління 
статистики. В 1994-1996 роках працював заступником міністра статистики



України. Протягом 1996-1997 років -  міністр статистики України. З 1997 року 
очолив Державний комітет статистики України. Ініціював реформування 
державної статистики для наближення до міжнародних стандартів і світової 
практики. В 2002 році захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня 
доктора наук з державного управління на тему: “Моделювання та управління 
сталим соціально-економічним розвитком“ (диплом ДД № 002398 
від 02.07. 2002 р.). У 2009 році обраний членом-кореспондентом НАН України.

Осауленко О.Г. є офіційним представником України в Комісії ООН з 
народонаселення і розвитку, представником України у Статистичній комісії 
ООН та головою Ради керівників статистичних служб держав-учасниць СНД, 
його обрано членом Конференції європейських статистиків.

Нагороджений медаллю “В пам'ять 1500-річчя Києва”, 1982р.; орденом “За 
заслуги” III ступеня, 1999 р.; почесне звання “Заслужений економіст України”, 
2000 р.; Подяка Президента України, 2002 р.; орденом “За заслуги” II ступеня, 
2003 р.; орденом “За заслуги” І ступеня, 2006 р.; орден князя Ярослава Мудрого 
V ступеня, 2012 р.; нагрудним знаком “Почесний працівник статистики 
України”, 2012 р. У доробку близько 200 праць.

В Академії створена якісна матеріально-технічна база для організації 
навчального процесу -  аудиторний фонд, сучасні комп’ютерні аудиторії 
оснащені мультимедійним обладнанням, бібліотека тощо. Усі приміщення є 
власністю Академії.

Фахову підготовку здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною 
програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування” здійснюють випускові кафедри обліку та оподаткування і 
аудиту та підприємництва.

Висновок: Засновницькі та реєстраційно-правові документи, що 
представлені у  акредитаційній справі Національної академії статистики, 
обліку та аудиту за комплектністю та змістом дають змогу підтвердити її 
право на провадження освітньої діяльності закладів освіти і державним 
вимогам щодо акредитації освітньо-професійних програм в цілому і освітньо- 
професійної програми “Облік, аудит та оподаткування ” зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

Підготовка магістрів в Національній академії статистики, обліку та 
аудиту за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування“ зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування“ за другим (магістерським) рівнем 
вищої освіти відповідає типу й статусу вищого навчального закладу.

зокрема.



2. Формування контингенту здобувачів вищої освіти

Прийом до Академії здійснюється відповідно до Правил прийому до 
Національної академії статистики, обліку та аудиту, які розроблені 
приймальною комісією НАСОА відповідно до Умов прийому і затверджені у 
встановленому порядку.

Прийом студентів за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” 
здійснюється за встановленим ліцензійним обсягом.

Фінансування навчання здійснюється за рахунок коштів юридичних та 
фізичних осіб -  на договірній основі.

Профорієнтаційною роботою в Академії займаються випускові кафедри, 
декани факультетів, приймальна комісія. Питання про стан профорієнтаційної 
роботи щорічно заслуховується на засіданнях Вченої ради університету.

Основними формами профорієнтаційної роботи із майбутніми 
абітурієнтами є: рекламні кампанії в засобах масової інформації щодо вступу до 
НАСОА; проведення днів відкритих дверей; інформування широких верств 
громадськості про діяльність Академії через мережу Інтернет; агітація в школах 
і коледжах; участь у заходах, які проводять обласні і районні центри зайнятості 
тощо. Викладачі Академії чергують у приймальній комісії під час прийому заяв 
абітурієнтів, розповсюджують рекламні матеріали тощо. Особлива увага 
приділяється індивідуальній роботі з потенційними абітурієнтами. Основними 
критеріями якісного формування контингенту студентів є: якість навчання, 
зацікавленість у майбутній професії, використання теоретичних знань для 
вирішення практичних задач тощо.

Загалом в Академії склалася чітка система профорієнтаційної роботи та 
формування контингенту студентів, завдяки чому забезпечується залучення до 
навчання здібної та творчої молоді.

На перший курс магістратури зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
університет приймає не лише випускників-бакалаврів НАСОА, а й випускників 
інших ЗВО.

З метою стимулювання потенційних абітурієнтів до вступу в магістратуру 
за спеціальністю 071 “Облік і оподаткування” працівники кафедр протягом 
всього навчального року проводять відповідну роз’яснювальну роботу. 
Регулярно оновлюється сторінка випускових кафедр на сайті Академії, 
підтримуються аккаунти кафедр в соціальних мережах, випускаються рекламні 
буклети, які містять необхідну та актуальну для майбутніх фахівців інформацію 
про спеціальність.

Показники формування контингенту здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” за даними СДЕБО наведено в табл. 1.



Таблиця 1
Контингент здобувачів вищої освіти НАСОА за освітньо-професійною 

програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 
071 “Облік і оподаткування” ступеня магістр

Спеціальність
(ОПП)

Освітній
рівень

Форма
навчання

Кількість студентів

разом у тому числі на курсах
І II

071 “Облік і 
оподаткування” 

(Облік, аудит та 
оподаткування)

Магістр денна 90 31 59
Магістр заочна 154 81 73

Всього 244 112 132

Ліцензований обсяг підготовки фахівців за спеціальністю 071 “Облік і 
оподаткування” освітнього рівня “магістр” складає 150 осіб. Підготовка 
здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” здійснюється в 
межах ліцензійного обсягу набору.

Висновок: Формування контингенту студентів за освітньо-професійною 
програмою “Облік і оподаткування» зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування“ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти з дотриманням 
законодавчих вимог, веденням ділової документації, відповідає встановленим 
вимогам, проводиться на належному рівні та здійснюється відповідно до 
встановлених вимог Міністерства освіти і науки України з дотриманням 
ліцензійного обсягу прийому.

Експертна комісія робить висновок про можливість здійснення 
підготовки студентів в Національній академії статистики, обліку та аудиту 
за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування“ зі спеціальності 
071 “Облік і оподаткування“ за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у  
межах ліцензійного обсягу 150 осіб.

3. Зміст підготовки фахівців

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” здійснюється 
відповідно до діючих законодавчих актів про освіту; Положення про 
організацію освітнього процесу у Національній академії статистики, обліку та 
аудиту; освітньо-професійної програми; навчального плану та пояснювальної 
записки до нього.

Освітньо-професійна програма “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” для підготовки здобувачів вищої 
освіти за другим (магістерським) рівнем затверджена Вченою радою НАСОА 
(протокол №10 від 11.05.2017 р.).

Структура освітньо-професійної програми містить:
1) Профіль освітньо-професійної програми (загальна інформація, мета 

освітньої програми, характеристика освітньої програми, придатність



випускників до працевлаштування та подальшого навчання, викладання та 
оцінювання, програмні компетентності, програмні результати навчання, 
ресурсне забезпечення програми, академічна мобільність).

2) Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна 
послідовність (перелік компонент ОПП, структурно-логічна схема ОПП).

3) Форми атестації здобувачів вищої освіти.
4) Матрицю відповідності програмних компетентностей компонентам 

освітньо-професійної програми.
5) Матрицю відповідності програмних результатів навчання відповідним 

компонентам освітньо-професійної програми.
Навчальний план підготовки магістрів за освітньо-професійною 

програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування”, який є складовою програми. Навчальний план розроблено за 
типовою формою, затвердженою МОН України та містить комплекс 
обов’язкових та вибіркових дисциплін за циклами: загальної та професійної 
підготовки.

Загальна кількість годин, відведених на підготовку магістрів, складає 
2700 годин (90 кредитів). Термін навчання -  1,5 року.

Робочі навчальні плани розробляються на кожен навчальний рік 
відповідно до навчального плану підготовки магістра за освітньо-професійною 
програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування”, затверджуються Вченою радою Академії та наказом ректора.

Організація освітнього процесу підготовки здобувачів здійснюється 
відповідно до затвердженого графіку. Робота кафедр спланована згідно з 
діючими вимогами і рекомендаціями МОН України.

Відповідно до “Положення про проведення практики студентів вищих 
навчальних закладів України” затвердженого наказом МОНУ від 08.04.1993 р. 
№ 93, Академія приділяє значну увагу забезпеченню проходження практики 
студентами. Навчальним планом магістрів у 2 семестрі передбачено проведення 
практики тривалістю 8 тижнів, метою якої є поглиблення та закріплення 
теоретичних знань, формування вмінь і надбання практичних навичок 
самостійного виконання професійних завдань.

Практична підготовка здобувачів проводиться з метою формування у них 
навиків методики освоєння дисциплін фахового спрямування, набуття 
практичних навичок щодо майбутньої діяльності. Перелік баз практичної 
підготовки визначається навчальним закладом, керівниками організацій, 
підприємств і установ різних форм власності під час укладання угод про 
практичну підготовку фахівців із врахуванням результатів паспортизації 
об’єктів, які рекомендуються для здійснення практичної підготовки здобувачів 
зі спеціальності за освітньо-професійною програмою, що акредитується.

Підсумкова атестація випускників спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування” другого (магістерського) рівня здійснюється Екзаменаційною 
комісією у формі захисту магістерської роботи, яка об’єктивно і надійно 
визначає рівень освітньої та професійної підготовки магістра з обліку, аудиту та 
оподаткування.



Відповідність змісту підготовки магістрів особливостям професійної 
діяльності й вимогам і потребам ринку праці забезпечується структурою 
навчального плану, складом навчальних дисциплін і обсягом часу на їх 
вивчення, змістом та спрямованістю лекційних і практичних занять, 
самостійної роботи, практики.

Висновок: Зміст підготовки фахівців у  Національній академії 
статистики, обліку та аудиту за освітньо-професійною програмою “Облік, 
аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за 
другим (магістерським) рівнем вищої освіти відповідає нормативним 
документам та акредитаційним вимогам і забезпечує формування у  здобувачів 
необхідних компетентностей і результатів навчання. Освітньо-професійна 
програма та навчальний план складено відповідно до чинних вимог.

4 . Організаційне та навчально-методичне забезпечення освітнього 
процесу

В Академії розроблена система планування та організації навчально- 
виховного процесу, складовою частиною якої є управління і контроль за його 
здійсненням. В НАСОА застосовується системний підхід і критерії оцінки 
ефективності кожного навчального курсу, кожного заходу і всього процесу 
загалом. Системний підхід починається з планування навчально-виховного 
процесу. Розробляється єдина схема його виконання, в якій відображені основні 
види роботи студентів і викладачів, що забезпечує повне виконання навчальних 
планів і програм. Як необхідний складовий елемент, в план включається 
наукова робота студентів, без якої сьогодні неможливо підготувати фахівця 
високої кваліфікації.

Основними документами з організації освітнього процесу в Академії є 
навчальні плани, графік організації освітнього процесу, робочі плани 
дисциплін, розклади занять, консультацій, індивідуальної та самостійної роботи 
студентів та ін.

Організація освітнього процесу визначається затвердженими відповідним 
чином навчальним планом та розкладом занять, який складається навчально- 
методичним відділом. В робочих планах дисциплін належна увага приділяється 
повноті виконання робочих навчальних програм та організації самостійної 
роботи студентів, яка контролюється запланованими заходами рейтингової 
системи оцінки знань.

Виховна робота зі студентами здійснюється відповідно до плану кафедр з 
виховної роботи, який включає заходи загально-академічного масштабу. 
Зокрема, щотижня проводяться години кураторів груп, які включають виховні 
бесіди з національно-патріотичного виховання, тематичні вечори, бесіди до 
пам’ятних дат нашої держави, екскурсії до музеїв, кінотеатрів, театрів. Кілька 
разів на місяць зі студентами, які проживають у гуртожитках, проводяться 
бесіди виховного характеру, викладачами забезпечується постійний контроль за 
умовами їх проживання та навчання.



Навчально-методичне забезпечення, зокрема система розроблених в 
Академії та узгоджених в установленому порядку навчально-методичних 
документів: наявність робочих програм з усіх обов’язкових і вибіркових 
навчальних дисциплін; забезпечення планами семінарських, практичних занять, 
завданнями для лабораторних робіт, самостійної роботи студентів (у т. ч. з 
використанням інформаційних технологій), контрольними завданнями для 
перевірки знань із загальної та професійної підготовки, забезпечення 
тематикою і методичними вказівками для виконання магістерської роботи, 
забезпечення програмами і базами практик, критеріїв оцінювання знань і вмінь 
студентів -  наявні в повному обсязі. Усі дисципліни навчального плану 
забезпечені робочими навчальними програмами, які містять такі елементи: мета 
навчальної дисципліни; передумови вивчення; очікувані результати навчання; 
програма навчальної дисципліни; критерії оцінювання; засоби оцінювання; 
рекомендована література (основна, допоміжна); інформаційні ресурси в 
Інтернеті.

Вимоги до змісту й оформлення комплексів навчально-методичного 
забезпечення дисциплін встановлюються Положенням про комплекс 
навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни НАСОА, 
затверджене Вченою радою (протокол №6 від 29.12.2015) та введене в дію 
наказом ректора від 29.12.2015 р. №167.

Навчально-методичне забезпечення з кожної дисципліни розміщено на 
сервері дистанційних технологій навчання НАСОА, до якого мають доступ 
викладачі та здобувачі вищої освіти Академії (режим доступу 
Ьйр://194.44.12.92:8080/І5риі/).

В Академії наявні розклади занять та заліково-екзаменаційних сесій, які в 
електронному вигляді розміщений на сайті Академії.

Навчальним планом магістрів за освітньо-професійною програмою “Облік, 
аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 
передбачено проходження практики. Місця проходження практики 
визначаються наказом по Академії про проходження практики студентами. 
Керівництво практикою здійснюють досвідчені викладачі, а також провідні 
спеціалісти підприємств, де студенти проходять практику. Практика 
забезпечена програмою, яка затверджена на засіданні кафедри обліку та 
оподаткування (протокол №4 від 25.11.2018), на засіданні Вченої ради 
обліково-статистичного факультету (протокол № 3 26.11.2018 р.) та програмою, 
яка затверджена на засіданні кафедри аудиту та підприємництва (протокол 
№1219.04.2018 р.), на засіданні вченої ради обліково-статистичного факультету 
(протокол № 7 від 23.04.2018 р.)

Вид практики, форма і строки її проведення визначені освітньо- 
професійною програмою, навчальним та робочими планами для відповідного 
року навчання.

Здобувачі вищої освіти на другому (магістерському) рівні за освітньо- 
професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” проходять виробничу та переддипломну практику в 
другому семестрі, відповідно до навчального плану.



Атестація магістрів за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” здійснюється 
шляхом публічного захисту магістерської роботи. Організація підготовки 
магістерської роботи здійснюється згідно з Положенням про організацію 
освітнього процесу у НАСОА, яке затверджене Вченою радою Академії 
(протокол №10 від 26.05.2015 р.) та введене в дію наказом ректора від 
28.05.2015 р. №77/2 та відповідно до “Методичних вказівок до виконання 
магістерських робіт”, затверджених на засіданні Вченої ради Академії 
(протокол №5 від 27.12.2018р).

Тематика магістерських робіт є актуальною та базується на досвіді 
застосування одержаних знань й продукування нових знань для вирішення 
проблемних професійних завдань і обов’язків.

Висновок: Стан навчальних програм та комплексу навчально- 
методичного забезпечення дисциплін навчального плану відповідає 
акредитаційним вимогам підготовки фахівців за освітньо-професійною 
програмою “Облік і оподаткування“ зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування“ другого (магістерського) рівня вищої освіти. За всіма 
дисциплінами, професійної і практичної підготовки розроблені робочі навчальні 
програми дисциплін. Наявне навчально-методичне забезпечення підготовки 
фахівців є достатнім для здійснення освітньої діяльності за заявленою 
освітньо-професійною програмою.

Система практичної підготовки забезпечена відповідними програмами 
практик. Аналіз методичного забезпечення практик, звітної документації, 
наявних баз практик і відгуків щодо активності практикантів свідчить про 
високий рівень організації і керівництва практичною підготовкою студентів за 
освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування“ зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування“ другого (магістерського) рівня вищої освіти.

5. Кадрове забезпечення освітнього процесу

Експертна комісія на підставі первинних документів відділу кадрів 
перевірила достовірність наведеної в акредитаційній справі інформації про 
якісний склад групи забезпечення спеціальності; випускових кафедр, науково- 
педагогічних працівників кафедр Академії, які забезпечують освітній процес за 
освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем.

Освітній процес підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо- 
професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” за другим (магістерським) рівнем забезпечують 
випускові кафедри: обліку та оподаткування і аудиту та підприємництва, а 
також науково-педагогічні працівники кафедр: економіки та менеджменту ЗЕД, 
фінансів, банківської справи та страхування, економіко-математичних 
дисциплін та інформаційних технологій, філософії та соціально-гуманітарних 
дисциплін.



Аналіз інформації показує, що з 15 осіб, які забезпечують підготовку 
магістрів за зазначеною освітньо-професійною програмою: професорів, 
докторів наук -  8 осіб (53 %); доцентів, кандидатів наук -  7 осіб (47 %); за 
основним місцем працюють 14 осіб.

Експертна комісія перевірила розрахунок показників, визначених для 
забезпечення викладання лекційних годин за другим (магістерським) рівнем за 
освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування”, та констатує, що проведення лекцій 
з навчальних дисциплін забезпечують науково-педагогічні працівники з 
науковими ступенями та вченими званнями, які працюють за основним місцем 
роботи -  94%.

Проведення лекцій з навчальних дисциплін, що забезпечують 
формування професійних компетентностей -  328 год. з 476 год. (69 %) 
здійснюють науково-педагогічні працівники, які є визнаними професіоналами з 
досвідом дослідницької, управлінської, інноваційної або творчої роботи за 
фахом: облік, аудит, оподаткування, фінансів.

Склад випускової кафедри обліку та оподаткування становить 10 осіб. 
Якісний склад випускової кафедри характеризується такими даними: 5 -  
доктори економічних наук; 4 -  кандидати економічних наук; 3 -  мають наукове 
звання професора; 3 -  мають наукове звання доцента. Усі викладачі працюють 
в Академії на постійному місці роботи.

Випускову кафедру обліку та оподаткування на постійній основі з 2013 р. 
очолює доктор педагогічних наук, професор Теловата М.Т. У 1982 році 
закінчила Львівський сільськогосподарський інститут, факультет “Економіка та 
організація”, у 1997 році -  Харківський фінансово-економічний інститут, 
факультет “Облік і аудит”. Докторську дисертацію на тему “Наступність у 
професійній підготовці майбутніх фахівців економічної галузі в системі 
коледж-університет” за спеціальністю теорія та методика професійної освіти 
захистила в Інституті вищої освіти НАПН України в 2010 році. Вчене звання 
професора кафедри бухгалтерського обліку присвоєне в 2012 році. Під 
науковим керівництвом Теловатої Марії Теодозіївни захищено 3 кандидатські 
дисертації (Гресь Н.Л. -  2011 р., Чуєнков А.Є. -  2012 р., Ільченко А.А. -  
2013 р.,), виступає офіційним опонентом докторських та кандидатських 
дисертацій. Теловата М.Т. входить до складу Спеціалізованої Вченої ради Д 
26.458.01 Інституту професійно-технічної освіти Національної академії 
педагогічних наук України із захисту докторських та кандидатських дисертацій 
зі спеціальності 13.00.04 -  теорія та методика професійної освіти; бере участь в 
експертних комісіях Міністерства освіти і науки України під час проведення 
ліцензійних та акредитаційних експертиз діяльності вищих навчальних 
закладів; є членом Вченої ради НАСОА; заступником голови Вченої ради 
обліково-статистичного факультету; членом Наукової ради фахового видання 
“Бухгалтерський облік, аналіз і аудит: проблеми теорії, методології, 
організації” та членом Редакційної колегії збірника наукових тез 
Всеукраїнської наукової конференції: “Розвиток системи обліку, аналізу та 
аудиту в Україні: теорія, методологія, організація".



Склад випускової кафедри аудиту та підприємництва -  7 осіб. Якісний 
склад випускової кафедри характеризується такими даними: 3 -  доктори 
економічних наук, з них 2 -  професори; 3 -  кандидати економічних наук, 
доценти. Усі викладачі працюють в Академії на постійному місці роботи.

Випускову кафедру аудиту та підприємництва на постійній основі з 2010 р. 
очолює доктор економічних наук, професор Корінько Микола Данилович. 
У 1978 року закінчив Ленінградський інститут водного транспорту, 
спеціальність за дипломом -  інженер-економіст. 1998 року закінчив Інститут 
підвищення кваліфікації керівних кадрів і спеціалістів агропромислового 
комплексу, спеціальність за дипломом економіст-бухгалтер. 2008 року 
захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук 
у Національній академії статистики, обліку та аудиту. Тема дисертації: 
“Контроль Л аналіз діяльності суб’єктів господарювання в умовах 
диверсифікації: теорія, методологія, організація”. У 2012 році присвоєно вчене 
звання професора кафедри аудиту. Корінько М.Д. -  член Спеціалізованої вченої 
ради Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 
дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата економічних 
наук за спеціальностями: 08.00.09 -  бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 
08.00.10 -  статистика Національної академії статистики, обліку та аудиту та 
член Спеціалізованої вченої ради Д 26.870.01 з правом прийняття до розгляду 
та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора і 
кандидата економічних наук за спеціальностями: 08.00.09 -  бухгалтерський 
облік, аналіз та аудит ДВНЗ “Київський національний економічний університет 
імені Вадима Гетьмана”; сертифікований аудитор, експерт Міністерства 
юстиції України з питань судово-економічної експертизи, дійсний член 
Академії інформатики України, академік Національної академії статистики, 
обліку та аудиту.

Відповідальність за підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня 
вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” здійснює група 
забезпечення, яка включає 15 осіб, що мають кваліфікацію відповідно до 
спеціальності або науковий ступінь. Проведення лекцій, практичних, 
семінарських занять, здійснення наукового керівництва курсовими, 
магістерськими роботами, дисертаційними дослідженнями науково- 
педагогічних (наукових) працівників, рівень наукової та професійної активності 
кожного з яких засвідчується виконанням за останні п’ять років не менш 
чотирьох умов, зазначених у п. ЗО Постанови Кабінету Міністрів України від
10.05.2018 р. № 347. Кількість членів групи забезпечення є достатньою, 
оскільки на одного її члена припадає не більше 30 здобувачів вищої освіти всіх 
рівнів, курсів та форм навчання зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування".

Частка тих, хто має науковий ступінь та/або вчене звання становить 93%, 
частка тих, хто має науковий ступінь доктора наук та/або вчене звання 
професора становить 53 % загальної кількості членів групи забезпечення, що 
відповідає п. 29 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 р. №1187.



Всі науково-педагогічні працівники мають відповідну базову освіту, 
науковий ступінь та вчене звання, необхідний стаж роботи та наукові публікації 
за фахом, проходили підвищення кваліфікації протягом останніх п’яти років 
відповідно до затвердженого плану, що підтверджується відповідними 
документами Академії.

На момент експертизи перевірено види і результати професійної 
діяльності кожного науково-педагогічного працівника кафедри відповідно до 
п. ЗО Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти, 
затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 10.05.2018 р. № 347. 
В результаті виявлено, що цей пункт підтверджується виконанням від 4 до 12 
умов (інформація наведена в акредитаційній справі у таблицях 3.1.1 та 3.2.1).

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників відбувається 
за планом, затвердженим на засіданні Вченої ради Академії (протокол №1 від
28.08.2018 р.). Основними формами підготовки, перепідготовки і підвищення 
кваліфікації є: стажування в провідних вищих навчальних закладах України та 
на виробництві; отримання другої вищої освіти; навчання в аспірантурі та 
докторантурі; навчання в закладах освіти, що здійснюють підвищення 
кваліфікації; участь у конференціях та семінарах-практикумах тощо.

За результатами підвищення кваліфікації викладачі покращують 
педагогічну майстерність; видають підручники, навчальні посібники, 
монографії, розробляють завдання для практичних (лабораторних) занять, 
самостійної та індивідуальної роботи здобувачів вищої освіти, дистанційні 
курси.

Висновок: Професорсько-викладацький склад, що забезпечує підготовку 
магістрів за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування“ 
спеціальності 071 ‘Юблік і оподаткування“ другого (магістерського) рівня 
вищої освіти має відповідну фахову кваліфікацію. Кваліфікаційні 
характеристики завідувачів випускових кафедр обліку та оподаткування й 
аудиту та підприємництва підтверджені дипломами, що засвідчують рівень 
освіти. Результати наукової та професійної активності науково-педагогічних 
працівників випускової кафедри фінансів та обліку підтверджують високий 
рівень наукового потенціалу та підготовки здобувачів вищої освіти за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти. Чисельність та якісний склад науково- 
педагогічних працівників, що здійснює підготовку фахівців, їх наукова і 
педагогічна кваліфікація надає змогу забезпечити освітній процес на рівні 
державних вимог до акредитації у  сфері вищої освіти.

6. Матеріально-технічне забезпечення освітнього процесу

Академія має достатню матеріально-технічну базу, необхідну для 
забезпечення навчально-виховного процесу, наукової роботи та соціально- 
побутових потреб професорсько-викладацького складу і студентів. НАСОА 
розміщена у навчальних корпусах, загальною площею 9587 м2, має 9- 
поверховий гуртожиток площею 2660,3 м2. Загальна площа всіх будівель 
становить 12247 м2 і вони розташовані на території площею 0,52 га.

Забезпеченість НАСОА приміщеннями для проведення навчальних занять 
Голова експертної комісії, д.е.н., доцент ф о м ін а О В '



та контрольних заходів становить 9587 м2: 1641 осіб = 5,8 м2 на одного студента 
(норматив 2,4 м2).

Порушень цих вимог і випадків травмування не зафіксовано. Санітарно- 
технічний стан навчальних корпусів та гуртожитку задовільний.

До об’єктів соціально-побутової сфери Академії відносяться: бібліотека -  
2 2 350 м ; гуртожиток -  2660,3 м ; спортивний комплекс, загальною площею -

1830 м2; приміщення буфету та їдальні -  95 м2; медичний пункт -  12 м2;
гардероб -  80 м2

За 2014-2018 рр. в Академії закладено міцну матеріально-технічну 
комп’ютерну базу. Комп’ютерна база Академії постійно модернізується та 
поповнюється новими типами ПЕОМ та обладнанням.

Академія має необхідну матеріально-технічну базу для забезпечення 
виконання навчального плану з підготовки фахівців “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. Приміщення для 
занять студентів відповідають вимогам навчального процесу та включають: 
лекційні аудиторії; спеціалізовані кабінети для проведення практичних занять; 
спеціалізовані лабораторії з ПЕОМ (табл. 2). Усі навчальні кабінети 
забезпечені сучасною технікою, меблями, що забезпечує якісне проведення 
освітнього процесу.

Обладнання лабораторій і спеціалізованих кабінетів, програмне 
забезпечення спеціалізованих комп’ютерних лабораторій, що забезпечують 
навчальний процес відповідно до навчального плану за освітньо-професійною 
програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування”, подано у таблицях 2, 3.

Таблиця 2
Обладнання лабораторій та спеціалізованих кабінетів, які забезпечують 

виконання начального плану підготовки фахівців другого (магістерського) 
рівня вищої освіти спеціальності 071 “Облік і оподаткування"

| _̂________освітньої програми “Облік, аудит та оподаткування"____________
№
з/
п

Найменування 
лабораторій, 

спеціалізованих 
кабінетів, їх площа

Найменування
дисциплін

Найменування 
обладнання, їх 

кількість*
Опис обладнання, устаткування

1 2 3 4 5
1. Аудиторія 201 

(150 м2)
Інноваційний

розвиток
підприємства

1 ноутбук,
1 проектор,

1 проекційний екран

1 Ь єпоуо  МеаРасі 330, Іпіеі 
Сеіегоп N4000 (1.1 - 2.6 ГГц), 
КАМ 4 ГБ, 8 8 0  128 ГБ, Іпїеі 

ІЛШ ОгарЬісз 600, ЬАЬІ, У/і-Рі, 
Віиеіоойї, веб-камера 1 ЬСБ 
Ерзоп ЕВ-Х12, 1 Еііїе Зсгеепз 

М99ШУ81



1 2 3 4 5
2. Аудиторія 601 

(150 м2)

• ®

Бухгалтерський 
облік в управлінні 

підприємством 
Організація 

бухгалтерського 
обліку 

Консолідація 
фінансової звітності 

Облік і 
оподаткування за 

видами економічної 
діяльності 
Обліково- 
аналітичне 

забезпечення 
економічної безпеки 

підприємства

1 ноутбук,
1 проектор,

1 проекційний екран

■*

1 Оеіі Іпзрігоп 15 3567, Іпіеі 
Соге іЗ-60060, НАМ 4 ГБ, 88Б  
128 ГБ, Іпіеі НБ ОгарЬісз 520, 

Б У Б +/-К \у ЬАІЧ, У/І-РІ, 
ВІиеІооІЇї, веб-камера ЬСО 

Ерзоп ЕВ-\\Ч2; 1 Еіііе 8сгеепз 
Т85ШУ81

3. Аудиторія 602 
(150 м2)

Організація і 
методика аудиту 

Аудит у 
державному секторі 

Судова 
бухгалтерська 

експертиза

1 ноутбук,
1 проектор,

1 проекційний екран

1 Ь єпоуо  ІсІеаРасІ 320-14ІАР, 
Іпіеі Репііиш N4200, КАМ 4 ГБ, 
ІТОО 500 ГБ, АМО Касіеоп 530,

2 ГБ, \Уі-Рі, ВІиеЮоЙї, веб- 
камера, 1 ЬСО Ерзоп ЕВ-Х121

1 Еіііе 8сгеепз М99Ь\У81

4. Аудиторія 301 
(150 м2)

Податковий 
менеджмент 
Фінансовий 

менеджмент у 
малому бізнесі

1 ноутбук,
1 проектор,

1 проекційний екран

1 Ь єпоуо  ІсІеаРасІ 330, Іпіеі 
Сеіегоп N4000 (1.1 - 2.6 ГГц), 
КАМ 4 ГБ, 8 8 0  128 ГБ, Іпіеі 

ЇЛГО ОгарЬісз 600, Ь А ^  \¥і-Рі, 
ВІиеІооїЬ, веб-камера 
1 ЬСО Ерзоп ЕВ-Х12,

1 Еіііе 8сгеепз М99ТІ\¥81
5. Аудиторія 302 

(150 м2)
Фінансовий аналіз 

Управління 
фінансовими 

ризиками 
Кредитування і 

контроль

1 ноутбук,
1 проектор,

1 проекційний екран

1 Ь єпоуо ІсІеаРасІ 330, Іпіеі 
Сеіегоп N4000 (1.1 - 2.6 ГГц), 
КАМ 4 ГБ, 8 8 0  128 ГБ, Іпіеі 

ІЛГО ОгарЬісз 600, Ь А ^  \¥І-Рі, 
ВІиеІооЙї, веб-камера 
1 ЬСО Ерзоп ЕВ-Х12,

1 Еііїе Зсгеепз М99ШУ81
6. Аудиторія 502 

(150 м2кв.м)
Бізнес-статистика 1 ноутбук,

1 проектор,
1 проекційний екран

1 А8Е18 5071ІВ-ЕГО43, Іпіеі 
Соге ІЗ-6006ЕІ (2.0 ГГц) / КАМ 

4 ГБ / НББ 1 ТБ / пУісііа 
ОеРогсе М Х110,2 ГБ / без ОД / 

\¥і-Рі /  ВІиеІооІЇї / веб-камера 
1 ЬСО Ерзоп ЕВ-Х12,

1 Еіііе 8сгеепз М99ШУ81
7. Аудиторія 54 

(72 м2)

Управлінські 
інформаційні 

системи в обліку та 
оподаткуванні

.

12 ПК 12 СеІегоп-500, 128 МЬуІе КАМ, 
НГОО 10 ОЬуІе, АОР 4 МЬуІе

8. Аудиторія 55 
(72 м2) 12 ПК 12 СеІегоп-500, 128 МЬуІе КАМ, 

НОБ 10 ОЬуІе, АОР 4 МЬуІе
9. Аудиторія 56 

(73 м2) 12 ПК 12 СеІегоп-500,128 МЬуІе КАМ, 
НВВ 10 ОЬуІе, АОР 4 МЬуІе

10. Аудиторія 57 
(60 м2) 10 ПК

10 СеІегоп-500, 128 МЬуїе 
КАМ, ГОО 10 ОЬуІе, АОР 4 

МЬуІе
11. Аудиторія 58 

(60 м2) 10 ПК 10 СеІегоп-500, 128 МЬуІе КАМ, 
НОБ 10 ОЬуІе, АОР 4 МЬуїе

12. Аудиторія 59 
(72 м2) 12 ПК 12 СеІегоп-500, 128 МЬуІе КАМ, 

НБО 10 ОЬуїе, АОР 4 МЬуїе



Таблиця З
Обладнання, устаткування та програмне забезпечення спеціалізованих 

комп’ютерних лабораторій, які забезпечують виконання начального плану 
підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування44 освітньої програми “Облік, аудит та 
___ _____________ __________ оподаткування44____________________________

№
з/п

Найменування 
комп’ютерної 
лабораторії, її 

площа

Найменування 
дисципліни за 

навчальним 
планом

Модель і марка 
персональних 

комп’ютерів, їх 
кількість

1

Назви пакетів 
прикладних програм 

(в тому числі 
ліцензованих)

Можли
вість

доступу
ДО

Інтернет,
наявність
каналів
доступу
(так/ні)

1 2 3 4 5 6
1. Аудиторія 201 

(150 м2)
Інноваційний

розвиток
підприємства

1 Ьєпоуо ИеаРасІ 330, 
Іпіеі Сеіегоп N4000 (1.1 
- 2.6 ГГц), НАМ 4 ГБ, 
88Б 128 ГБ, Іпіеі ІЛГО 
ОгарЬісз 600, ЬАИ, МІ

РІ, ВІиеІооіЬ, веб- 
камера 1 ЬСБ Ерзоп 

ЕВ-Х12, 1 Еііїе 8сгеепз 
М991ІМ81

Місгозой ОШсе 2003; 
РгоіесІ Ехрегі 7.5; 

Бізнес-прогноз 2.0; 
Бізнес-план; 
Ехріогег 6.0; 
Орега 7.10; 

Неізсаре 
Сопшшпісаіог;

Му 8єгуєг у складі Му 
8єгуєг, Му 80Ь, 

МуЗС^Ь Асітіпізігаїог, 
Му 8С?Ь Вго\узег; 

РНР ЬіЬ; 
Розіпике;

2епс1 Беуеіоргаепї 
Епуігоптепі; 

Інструментарій для 
підтримки 

технологій: 
ВРМіп 4.0, 8АОТ, 
ОРО, ОАТАКІМ, 

ШР,ЬМЬ;
Епуіп 4.0; 

Клієнт-банк, 
8ТАТІ8ТІСА

так

2. Аудиторія 601 
(150 м2)

Бухгалтерський 
облік в управлінні 

підприємством 
Організація 

бухгалтерського 
обліку 

Консолідація 
фінансової 
звітності 
Облік і 

оподаткування за 
видами 

економічної 
діяльності 
Обліково- 
аналітичне 

забезпечення 
економічної 

безпеки 
підприємства

1 Оеіі Іпзрігоп 15 3567, 
Іпїеі Соге ІЗ-60061І, 

НАМ 4 ГБ, 88Б 128 ГБ, 
Іпіеі НО ОгарЬісз 520, 

БУО+/-КМ, Ь А ^  Мі
рі, ВІиеІооіЬ, веб- 

камера 
ЬСБ Ерзоп ЕВ-М12 

1 ЕИіе 8сгеепз 
Т85ЬМ81

так

3. Аудиторія 602 
(150 м2)

Організація і 
методика аудиту 

Аудит у 
державному 

секторі 
Судова 

бухгалтерська 
експертиза

1 Ьєпоуо ИеаРасІ 320- 
14ІАР, Іпіеі Репїішп 
N4200, КАМ 4 ГБ, 
НОО 500 ГБ, АМБ 

Касіеоп 530, 2 ГБ, Мі
рі, ВІиеИоіЬ, веб- 

камера, 1 ЬСО Ерзоп 
ЕВ-Х12.

1 ЕШе 8сгеепз 
М991ІМ81

Місгозой ОШсе 2003; 
Рго|есі Ехрегї 7.5; 

АРМ платника 
податків 2УІТ; 

АРМ податкового 
інспектора 2УІТ1; 
Бізнес-прогноз 2.0; 

Бізнес-план; 
Ехріогег 6.0; 
Орега 7.10; 

№ ізсаре 
Сошшипісаіог;

Му Зєгуєг у складі Му 
8єгуєг, Му 80Ь, 

Му8С)Ь Асішіпізігаїог,



2 3 4 5 6

•*

Му 8^^  Вго\узєг; 
РНР ЬіЬ; 
Розіпике;

2епс1 Оеуеіортепі 
Епуігоптепі; 

Інструментарій для 
підтримки 

технологій: 
ВРМіп 4.0, 8АОТ, 
БРБ, БАТАКШ , 

КБР^М Ь; 
Ег\\'іп 4.0; 

Кліент-банк;
1С бухгалтерія 7.7(8); 

Клієнт-банк, 
8ТАТІ8ТІСА

так

3. Аудиторія 54 
(72 м2)

Управлінські 
інформаційні 

системи в обліку 
та оподаткуванні

12 СеІегоп-500, 128 
МЬуІе КАМ, НББ 10 
ОЬуіе, АОР 4 МЬуіе

Місгозой ОШсе 2003; 
Ргоіесї Ехрегі 7.5; 

АРМ платника 
податків 2УІТ; 

АРМ податкового 
інспектора 2УІТ1; 
Бізнес-прогноз 2.0; 

Бізнес-план; 
Ехріогег 6.0; 
Орега 7.10; 

Иеізсаре 
Соштипісаіог;

Му 8єгуєг у складі Му 
8єгуєг, Му 8С>Ь, 

М у8^^ Асітіпізігаїог, 
Му 8рЬ  Вголузєг; 

РНР ЬіЬ; 
Розіпике;

2епс1 Оеуеіортепі 
Епуігоптепі; 

Інструментарій для 
підтримки 

технологій: 
ВРМіп 4.0, 8АБТ, 
БЕБ, БАТАКШ , 

КБР^М Ь;
Ег\уіп 4.0; 

Кліент-банк;
1С бухгалтерія 7.7(8); 

Клієнт-банк, 
8ТАТІ8ТІСА

так

4. Аудиторія 55 
(72 м2)

12 СеІегоп-500, 128 
МЬуіе КАМ, НІЖ 10 
ОЬуІе, АСР 4 МЬуіе

так

5. Аудиторія 56 
(73 м2)

12 СеІегоп-500,128 
МЬуіе КАМ, НББ 10 
ОЬуІе, АОР 4 МЬуіе

так

6. Аудиторія 57 
(60 м2)

10 СеІегоп-500, 128 
МЬуіе КАМ, НББ 10 
ОЬуіе, АОР 4 МЬуіе

так

7. Аудиторія 58 
(60 м2)

10 СеІегоп-500,128 
МЬуіе КАМ, НББ 10 
ОЬуіе, АОР 4 МЬуіе

так

8. Аудиторія 59 
(72 м2)

12 СеІегоп-500, 128 
МЬуіе КАМ, НОБ 10 
ОЬуіе, АОР 4 МЬуіе

так

Висновок: Стан матеріально-технічної бази Національної академії 
статистики, обліку та аудиту, а також кафедр обліку та оподаткування й 
аудиту та підприємництва для підготовки магістрів за освітньо-професійною 
програмою “Облік і оподаткування» спеціальності 071 “Облік і оподаткування» 
галузі знань 07 “Управління та адміністрування“ другого (магістерського) рівня 
вищої освіти відповідає Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у  сфері 
вищої освіти, Державним вимогам до акредитації та забезпечує можливість 
ефективного проведення освітнього процесу та організації науково-дослідної 
роботи.

/



7. Інформаційне забезпечення освітнього процесу

Підготовка магістрів за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” здійснюється за 
допомогою відповідного інформаційного забезпечення, основою якого є 
бібліотечні фонди Національної академії статистики, обліку та аудиту, інших 
бібліотек м. Києва, а також електронні засоби інформації. Бібліотечний фонд 
нараховує 103307 примірників книг, де навчальна література складає 95043 
примірників, а наукова 8264 примірників, 38 періодичних видань; 
енциклопедичні видання, словники, дисертації (захищені в академії).

Для повного і якісного обслуговування читачів, задоволення їх запитів, 
бібліотека має структуру обслуговування: абонемент, читальний зал. Загальна

Крім того, в Академії створена електронна бібліотека, яка налічує більше 
1600 найменувань електронних навчально-методичних видань.

НАСОА використовує поліграфічні потужності Інформаційно-видавничого 
центру Державної служби статистики України, де має всі можливості без 
перешкод здійснювати друк та видавництво навчально-методичних матеріалів, 
навчальних посібників та підручників.

Академія має власний читальний зал на 120 посадкових місць, оснащений 
компютерною технікою з виходом в Інтернет. Сучасний читальний зал був 
відкритий у 2012 році. Разом з ним бібліотека отримала додаткову площу на 
сховище для зберігання літератури. Читальний зал обслуговує всі категорії 
читачів. Він повно укомплектований новою економічною, правничою 
літературою, а також літературою з релігієзнавства, соціології, філософії, 
культури, інформатики, іноземних мов, історії України та ін.; 
енциклопедичними виданнями, словниками, основними підручниками, 
науковою літературою.

В Академії функціонує відділ автоматизації бібліотеки, який займається 
інформатизацією бібліотечних процесів. Електронний каталог функціонує на 
базі відкритого програмного коду 088 -  Ореп зоигсе зойшаге на мовах Ьїті 4.0 
та РНР. Бази даних зберігаються за допомогою вільної системи управління 
базами даних Му80»Ь. Електронний каталог книгосховища та читальний зал 
бібліотеки з’єднані мережею, що дає можливість студентам та викладачам 
вести самостійний пошук літератури. Реалізовано доступ до електронного 
каталогу та електронної бібліотеки через комп’ютери деканатів та кафедр.

У бібліотеці встановлено 28 персональних комп’ютери, діє локальна 
комп’ютерна мережа Інтернет, функціонує електронна бібліотека з навчально- 
методичним матеріалом (посібниками, підручниками тощо) викладачів 
Академії та інших українських видавництв, які постійно доповнюються і 
поновлюються.

Академія постійно розширює спектр послуг і сервісів, які надаються 
студентам і аспірантам, науковцям і науково-педагогічним працівникам, 
співробітникам ВНЗ України згідно з їх інформаційними запитами. З метою 
забезпечення комфортного і оперативного доступу до своїх інформаційних 
ресурсів, бібліотека активно впроваджують відкритий доступ до своїх фондів,

2площа приміщень бібліотеки складає 350 м .



сервіси для дистанційних користувачів, надає можливість скористатися 
безкоштовним \Уі-Рі.

Завдяки участі у проекті ЕЬіЬІЛо* “Електронна бібліотека України14 
науковці і студенти Академії отримують доступ до різноманітної англомовної 
наукової інформації. У продовж 2016-2018 рр. був наданий тріал доступ до 
більш ніж 15 баз даних наукової інформації, серед яких ЕВ8СО РиЬ1із1ііп§, 
СатЬгісІ§е Іоитаїз Опііпе, ОЕСБ іЬіЬгагу, Де Гройтер (Бе Огиуіег), СатЬгісІ§е 
Соге, Асасіетіс 8еагсЬ™ Сотріеіе та еВоок, ЕВ8СО еВоок Асасіешіс 
8иЬзсгір1:іоп Соїіесііоп, Ассезз Еп§іпеегіп§, МсОга^-НіІІ еВоок ЬіЬгагу та ін.

Сьогодення диктує нову модель бібліотеки, вимагає наповнення її роботи 
новим змістом, виокремлює її пріоритетні напрями розвитку, а саме: 
підвищення інформаційної, освітньої, виховної, пізнавальної функцій, які 
потребують найповнішого інформаційного забезпечення навчально-виховного 
та науково-дослідного процесів, надання інформаційно-методичної допомоги 
студентам, викладачам, співробітникам академії. Бібліотека НАСОА має 
достатню кількість навчальних посібників для ведення навчального процесу. 
Навчальна та наукова література постійно оновлюється завдяки придбанню 
видань вітчизняних та зарубіжних вчених.

Академія має власні періодичні фахові видання -  “Бухгалтерський облік, 
аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, організації", “Науковий вісник 
Національної академії статистики, обліку та аудиту" та науково-інформаційний 
журнал “Статистика України41, засновані Національною академією статистики, 
обліку та аудиту та внесені до Переліку наукових фахових видань України в 
галузі економічних наук наказом Міністерства освіти і науки України від
06.11.2014 р. № 1279.

Рівень забезпеченості студентів підручниками та навчальними 
посібниками достатній, причому близько 25% представлена авторськими 
виданнями викладачів Академії. Усі дисципліни навчального плану, як 
нормативні, так і варіативні на 100% від потреби забезпечені підручниками і 
навчальними посібниками, наявними у власній бібліотеці у кількості більше 
ніж 1 примірник на 5 осіб та в електронній формі в електронній бібліотеці 
Академії.

Висновок: В Національній академії статистики, обліку та аудиту наявна 
кількість підручників, навчальних посібників, довідкової та іншої навчальної і 
наукової літератури, повністю забезпечує освітній процес з навчальних 
дисциплін підготовки магістрів за освітньо-професійною програмою иОблік, 
аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”. 
Національна академія статистики, обліку та аудиту забезпечує наявність 
фахових періодичних видань за профілем підготовки фахівців, що знаходяться в 
бібліотеці та читальних залах університету. Через мережу Іпіетеі студенти 
мають вільний доступ до електронних ресурсів, у  тому числі зарубіжних.

Рівень інформаційного забезпечення підготовки магістрів за освітньо- 
професійною програмою 44Облік і оподаткування44 спеціальності 071 44Облік і 
оподаткування“ галузі знань 07 “Управління і адміністрування“ другого



(магістерського) рівня вищої освіти відповідає Ліцензійним умовам надання 
освітніх послуг у  сфері вищої освіти та державним вимогам до акредитації.

8. Якісні характеристики підготовки фахівців

Експертною комісією перевірені результати екзаменаційної сесії за 2017- 
2018 н. р. та 2018/2019 н. р. здобувачів вищої освіти другого (магістерського) 
рівня за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

Наведені в акредитаційній справі результати оцінювання знань студентів 
свідчать, що якісна успішність відповідає нормативним вимогам і складає 69 %; 
79 % при абсолютній успішності 100,0 %, середній бал становить 4; 4,1. Це 
підтверджує достатній рівень підготовки магістрів.

У процесі акредитаційної експертизи комісія провела перевірку рівня 
підготовки магістрів освітньо-професійної програми “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” (денна форма 
навчання) з навчальних дисциплін циклів загальної та професійної підготовки з 
повним охопленням спискового складу студентів згідно затвердженого 
ректором Академії та головою експертної комісії графіку.

Для перевірки рівня знань студентів Експертна комісія використовувала 
пакети ККР, розроблені науково-педагогічними працівниками Академії та 
затверджені як складові навчально-методичних комплексів дисциплін. 
Контрольні завдання виконувало 100% студентів, що відповідає нормативу 
абсолютної успішності за чинними вимогами.

Загальні порівняльні дані результатів самоаналізу та експертної перевірки 
з дисциплін загальної підготовки показали відхилення за абсолютною 
успішністю 0%, якістю знань -  9%; середнім балом -  0,1 (за результатами 
самоаналізу були вищі результати) (табл. 4).

З дисциплін фахової підготовки Експертна комісія виявила відхилення за 
абсолютною успішністю -  0%, якістю знань -  9%, середнім балом -  0,2 (вищі 
результати були за результатами самоаналізу).

Згідно з навчальними планами підготовки магістрів освітньо-професійної 
програми “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
оподаткування” студентами виконується курсова робота з навчальної 
дисципліни “Організація бухгалтерського обліку“. Рівень виконання і захисту 
курсових робіт дозволяє оцінити ступінь теоретичної і практичної підготовки 
студентів.



Таблиця 4
Зведена відомість результатів виконання комплексних контрольних робіт здобувачами вищої освіти під час експертизи у порівнянні з 

самоаналізом, які навчаються за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і 
__________  оподаткування” освітнього рівня магістр у Національній академії статистики, обліку та аудиту ______ _______
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Дисципліни загальної підготовки

Глобальна
економіка 59 59 20 34 21 36 18 30 100 70 4,0 17 29 19 32 23 39 100 61 3,9 0 9 0,1

Разом 100 70 4,0 100 61 3,9 0 9 0,1
Дисципліни професійної підготовки

Бухгалтерський 
облік в управлінні 
підприємством

59 59 15 25 42 71 2 4 100 96 4,2 12 25 35 59 12 20 -100 84 4,1 0 12 0,1

Організація
бухгалтерського
обліку

59 59 20 34 35 59 4 7 100 93 4,3 16 27 зо 51 13 22 100 78 4,05 0 15 0,25
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методика аудиту 59 59 12 20 22 37 25 43 100 57 3,8 11 19 22 37 26 44 100 56 3,7 0 1 0,1
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100 7 4,1 100 67 3,95 0 9 0,15

Голова експертної комісії ............................................. ................................ О.В.Фоміна

Член експертної комісії ............................................. ........................................ Н.М.ГТроскуріна

З результатами виконання ККР ознайомлений, ректор НАСОА (  О.Г.Осауленко



Експертною комісією було перевірено 25% курсових робіт від їх загальної 
кількості. Середній бал за курсовими роботами складає 4,4 а за результатами 
перевірки експертами -  4,29. Розбіжність становить 0,18 бала (табл. 5).

Таблиця 5
Результати захисту курсових робіт з дисципліни 
_____“Організація бухгалтерського обліку“____

Найменування показників 
успішності

Результати
самоаналізу

Контрольний
замір

Розбіжність 
(+, -)

Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -
Якісна успішність, % 71,0 66,0 -5,0
Середній бал 4,4 4,29 -0,11

• •
Аналіз показників виконання курсових робіт свідчить, що рівень якості їх 

виконання відповідає встановленим вимогам стосовно абсолютної та якісної 
успішності. Об’єктивність оцінок курсових робіт підтверджується несуттєвою 
розбіжністю, що відповідає вимогам акредитації.

Практична підготовка студентів Академії є обов’язковим компонентом 
освітньо-професійної програми та має на меті набуття студентами професійних 
навичок і вмінь.

В Академії наявні договори з практики, які укладанні між Академією та 
підприємствами, установами, організаціями, фінансовими установами, 
аудиторськими компаніями.

Експертною комісією перевірено 25 % звітів з переддипломної практики. 
Розбіжність в оцінках 0,2 бали відповідають вимогам акредитації.

Таблиця 6
Результати захисту звітів з переддипломної практики___________

Найменування показників 
успішності

Результати
самоаналізу

Контрольний
замір

Розбіжність 
(+, -)

Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -

Якісна успішність, % 90,0 82,0 -8,0
Середній бал 4,5 4,3 -0,2

Завершальним етапом підготовки магістрів освітньо-професійної програми 
“Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” є 
захист магістерських робіт. Комісією здійснено вибіркову перевірку 
магістерських робіт. Середній бал за магістерськими роботами складає 4,73, а за 
результатами перевірки експертами -  4,5. Розбіжність становить 0,23 бала 
(таблиця 7).



Таблиця 7
Результати захисту магістерських робіт_________________

Найменування показників 
успішності

Результати
самоаналізу

Контрольний
замір

Розбіжність 
(+> -)

Абсолютна успішність, % 100,0 100,0 -

Якісна успішність, % 97,0 90,0 -7,0
Середній бал 4,73 4,5 -0,23

Висновок: Рівень загальної та професійної підготовки магістрів за 
освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” відповідність Ліцензійним умовам 
надання освітніх послуг та Державним вимогам до акредитації. Якісні 
показники успішності студентів під час заліково-екзаменаційних сесій та 
результати проходження ними підсумкової атестації свідчать про достатній 
рівень підготовки випускників.

9. Опис внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

Якість підготовки фахівців -  один з найважливіших аспектів освітньої 
діяльності Академії. З метою організації освітнього процесу, що відповідає 
сучасним тенденціям розвитку освітньої діяльності, необхідність підвищення 
якості підготовки фахівців на всіх етапах навчання, удосконалення механізмів та 
процедур забезпечення якості освіти та подальшого розвитку системи 
внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти в 
університеті створено підрозділ у навчально-методичному відділі, який 
забезпечує належне функціонування цієї системи.

Функціонування системи забезпечення якості освітньої діяльності 
здійснюється відповідно до Положення про систему забезпечення якості вищої 
освіти у НАСОА, яке затверджене Вченою радою Академії (протокол №1 від
31.08.2015 р.). Механізм розробки, затвердження, моніторингу та періодичного 
перегляду освітньо-професійних програм регулюється Положенням про 
організацію освітнього процесу в НАСОА.

Внутрішня система забезпечення якості складається з таких систем: системи 
оцінювання знань здобувачів вищої освіти; системи оцінювання науково- 
педагогічних і педагогічних працівників; системи студентського моніторингу 
якості освіти; системи запобігання та виявлення плагіату. Система оцінювання 
знань студентів включає вхідний, поточний, семестровий, ректорський контроль 
знань та атестацію здобувачів вищої освіти.

Оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників забезпечує 
об'єктивний аналіз якості освітньої діяльності та слугує способом активізації 
професійної діяльності. Оцінювання науково-педагогічних працівників 
здійснюється шляхом визначення їхніх рейтингів, формування яких здійснюється



відповідно до Положення про систему забезпечення якості вищої освіти у

Складовою моніторингу якості освітньої діяльності є визначення рейтингів 
кафедр за підсумками навчального року. Метою визначення рейтингів кафедр є 
встановлення підрозділів, що роблять найбільший внесок у підвищення якості 
підготовки фахівців і розвиток наукових досліджень.

Система запобігання та виявлення плагіату спрямована на запобігання та 
виявлення таких різновидів плагіату: копіювання та оприлюднення виконаної 
іншим автором роботи як своєї; дослівне копіювання фрагментів тексту чужої 
роботи у свою без належного оформлення цитування; внесення незначних правок 
у скопійований матеріал та без належного оформлення цитування; парафраза -  
переказ своїми словами чужих думок, ідей або тексту. Академією укладено

с~

договір з ТОВ "Антиплагіат”, відповідно до якого надано дозвіл на користування 
програмою перевірки текстів на оригінальність.

10. Наукова та міжнародна діяльність випускових кафедр

Науково-дослідна робота кафедр обліку та оподаткування і аудиту та 
підприємництва здійснюється відповідно до планів науково-дослідної роботи 
Академії. Основними завданнями науково-дослідної роботи визначено розвиток 
фундаментальних, пошукових та прикладних досліджень з пріоритетних 
напрямків сучасної науки у тісному зв’язку з підготовкою фахівців, наукових та 
науково-педагогічних кадрів; удосконалення системи навчання та виховання; 
широке використання інтелектуального потенціалу кафедри для забезпечення 
розвитку науки та науково-технічного прогресу.

Основні наукові напрямки роботи кафедр формуються виходячи із завдань 
підготовки бакалаврів та магістрів, актуальності, практичного значення та 
наукового потенціалу кафедр та Академії. Викладачі кафедр проводять наукові 
дослідження у межах виконання академічних науково-дослідних тем, 
кафедральних тем, написання дисертаційних робіт, монографій, підручників та 
навчальних посібників, участі у наукових конференціях, семінарах, шляхом 
керівництва науково-дослідною роботою студентів та науковим студентським 
гуртком.

Викладачі кафедр обліку та оподаткування і аудиту та підприємництва 
підвищують свою кваліфікацію шляхом опрацювання економічної літератури, 
роботи над науковими працями, участі у наукових конференціях, кафедральних і 
міжкафедральних наукових семінарах, наукових школах.

На кафедрах обліку та оподаткування і аудиту та підприємництва 
функціонують три наукові школи: сучасний аудит (Каменська Т.О.), фінансова 
аналітика в управлінні підприємницькою діяльністю (Корінько М.Д.), облік і 
оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю (Теловата М.Т.).

У межах діяльності наукових шкіл протягом 2014-2018 рр. викладачами 
кафедр виконувалися такі наукові теми:

НАСОА.



- Обліково-аналітичне забезпечення та контроль діяльності підприємств 
(номер державної реєстрації: 0118Ш05283);

- Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: проблеми теорії, методології, 
організації ( номер державної реєстрації: 0113Ш06166);

- Розвиток бухгалтерського обліку в контексті фінансово-економічної 
безпеки суб’єктів господарювання: теорія та методологія (номер державної 
реєстрації 0113Ш05977);

- Організація і методологія бухгалтерського обліку, аналізу та аудиту в 
умовах глобалізації: досвід, проблеми, перспективи (номер державної реєстрації 
0114Ш02406).

Викладацький колектив кафедр постійно працює над підвищенням свого 
фахового рівня шляхом проходження стажувань у вітчизняних та закордонних 
інституціях. Зокрема, викладачі кафедр проходили стажування та підвищення 
кваліфікації у ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені 
Вадима Гетьмана“, Університеті банківської справи НБ У, Харківському 
національному автомобільно-дорожному університеті за програмою навчання з 
використанням технологій “Веб 2.0“ та системного управління навчання Моосіїе, 
Національному педагогічному університеті імені М.Драгоманова, Центральному 
інституті післядипломної освіти ДВНЗ “Університет менеджменту освіти“, 
Лодзькому університеті (м. Лодзь, Польща), Вища банківська школа (м. Познань, 
Польща), Жешувському університеті ( м. Жешув, Польща).

Викладачі кафедр постійно підвищують свій фаховий рівень шляхом 
освоєння та впровадження в освітній процес сучасних комп’ютерних технологій 
та пакетів прикладних програм (Маріє V Кеіеазе 6, 8іаІізііка, 1С Предприятие 7.7, 
МІСЮ50Й Мопеу, „СКАРБ-освіта” у.6.8, Ргсуесі Ехрегі, ОДБ ИСАОД 5.10, СЕП 
НБУ 2, СЕП НБУ 3) при проведенні практичних та лабораторних занять.

Викладачі кафедр обліку та оподаткування і аудиту та підприємництва 
ефективно працюють над підготовкою та написанням наукових публікацій. 
Особлива увага на кафедрах приділяється публікації статей у фахових та 
зарубіжних виданнях. Зокрема, за 2014-2018 роки викладачами кафедр 
опубліковано більше 300 публікацій, з них: 5 монографій; розділи в колективних 
монографіях; 12 навчальних посібників; 129 статей у фахових наукових 
виданнях, з них 3 7 - у  виданнях, включених до міжнародних наукометричних баз 
(з них 2 - у  8сориз і 2 -  у \УеЬ оі" 8сіепсе) та 189 тез доповідей на конференціях 
(таблиця 3.1.1 акредитаційної справи).

В Академії щорічно проводяться міжнародні конференції, присвячені 
першому ректору НАСОА д.е.н., професору Пилипенку І.І., дню статистика та 
пам’яті першого завідувача кафедри бухгалтерського обліку д.е.н., професора 
Бородкіна О.С. Матеріали конференції друкуються у збірниках тез доповідей 
учасників наукового заходу.

Основні положення і результати наукових досліджень викладачів кафедр за 
визначеними темами викладаються на наукових міжнародних та всеукраїнських 
конференціях, науково-методичних семінарах кафедр, засіданнях кафедр із 
запрошенням практичних працівників.



За останні п’ять років усі викладачі кафедри брали участь і виступали на 
всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях, які 
проводилися у м. Києві, м. Луганську, м. Львові, м. Харкові, 
м. Дніпропетровську, м. Полтаві, м. Житомирі, м. Хмельницькому, м. Тернополі 
та інших містах України, а також в Польщі (м. Жешув, м. Домброва Гурнича, 
м. Краків), Болгарії (м. Варна) тощо.

Результати власних наукових досліджень викладачі використовують у 
навчальному процесі, що сприяє підвищенню якості підготовки фахівців 
(таблиця 3.1.1 акредитаційної справи).

Наукова робота студентів є важливою частиною навчального процесу. 
Кафедри обліку та оподаткування і аудиту та підприємництва проводять роботу 
щодо залучення студентської молоді до наукової діяльності, яку спрямовано на: 
виявлення здібних і творчих студентів, залучення їх до різних форм наукової 
діяльності; формування загальної наукової культури, дослідницьких умінь і 
навичків; популяризацію науково-дослідної роботи тощо. Усі викладачі кафедр 
приймають активну участь у науково-дослідній роботі студентів, здійснюють 
керівництво доповідями, рефератами, курсовими роботами.

Студентська наукова творчість розвивалася за традиційними напрямами: 
підготовка наукових студентських робіт для участі в роботі конференцій різного 
рівня, конкурсах наукових робіт, олімпіадах, конкурсах бізнес-проектів, 
проведення засідань наукових гуртків. При підготовці наукових робіт студентів 
враховувалася їх прив’язка до проблематики виконуваних курсових робіт.

При випускових кафедрах працюють студентські наукові гуртки “Сучасний 
бухгалтер" (керівник д.п.н., професор Теловата М.Т.) та “Аудитор сучасності" 
(керівник -  к.е.н., доцент Новіченко Л.С.). Засідання гуртків проводяться 
щомісячно (наявні протоколи засідань), на них заслуховуються наукові доповіді, 
обговорюються результати досліджень студентів і актуальні економічні 
проблеми. Студенти мають змогу ознайомитись з історією створення кафедр, 
основними напрямами наукових досліджень, тематикою наукових шкіл та 
науково-дослідних тем. З метою активізації наукових досліджень студентів та 
підвищення їх якості для членів гуртка, зокрема для студентів молодших курсів, 
проводились лекції щодо організації науково-дослідної роботи, основ наукових 
досліджень, засад та принципів роботи з науковою літературою, написання 
наукових статей.

У 2018 році студенти спеціальності 071 “Облік і оподаткування" зайняли 
призові місця у II етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності 
“Облік і оподаткування" (2 місце Харченко Н.А., науковий керівник -  
Теловата М.Т.), у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
зі спеціальності "Бухгалтерський облік, аналіз та аудит" (1 місце Харченко Н.А., 
Маноїл Л.С., науковий керівник -  Теловата М.Т.),) та у Всеукраїнському 
конкурсі студентських магістерських робіт зі спеціальності "Облік і 
оподаткування" (3 місце Ковбаско К.А., науковий керівник -  Теловата М.Т.,
1 місце Ляпін Д.В., науковий керівник -  Петраковська О.В.).



Висновок: рівень наукової діяльності викладачів кафедр обліку та 
оподаткування й аудиту та підприємництва дозволяє стверджувати про наявну 
можливість освітньо-професійної підготовки магістрів і відповідає вимогам 
акредитації.

11. Відомості про скарги юридичних та фізичних осіб

За 2016, 2017, 2018 роки скарги від юридичних та фізичних осіб щодо 
провадження освітньої діяльності Національної академії статистики, обліку та 
аудиту за освітньо-професійною програмою “Облік і оподаткування" зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування" не надходили.
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12. Перелік зауважень контролюючих органів і заходи щодо їх 
усунення

Експертна комісія МОН України у період попередньої акредитації 
спеціальності 8.03050901 “Облік і аудит" галузі знань 0305 “Економіка і 
підприємництво" з 18 до 20 лютого 2014 року висловила такі зауваження і 
пропозиції:

1. Щодо удосконалення навчально-методичних комплексів з професійно- 
орієнтованих дисциплін відповідно до вимог інноваційних технологій освіти 
розроблено дистанційні курси на основі платформи Моосіїе 
(Мр://Ш.па5оа.ес1и.иа/тоос11е/).

2. Щодо зміцнення наукового потенціалу кафедр шляхом проходження 
стажування у банківських установах, підвищення кваліфікації, а також обміну 
досвідом викладачів НАСОА та інших ВНЗ, у тому числі, зарубіжних країн, то 
усі викладачі кафедр пройшли підвищення кваліфікації в установленому 
порядку, в тому числі:

- за Міжнародною програмою академічної мобільності “Еразмус+" в 
Жешувському університеті (м.Жешув, Польща), Вищій банківській школі 
(м.Познань, Польща), Академії Вища школа бізнесу (м.Домброва Гурнича, 
Польща), в університеті кафедрі економіки університету ім. Коменського (м. 
Братиславі, Словаччина);

- стажування викладачів за різними програмами в обсязі 108-120 год. у 
Вищій школі інформатики (м. Лодзь, Польща), Академії Вища школа бізнесу 
(м. Домброва Гурнича, Польща), Бізнес-школі Раг (м. Рієка, Хорватія);

- в Національному банку України за темою: “Сучасні підходи до 
банківського регулювання та нагляду в Україні";

- здійснювався обмін досвідом викладачів Академії з викладачами ДВНЗ 
«Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана", 
Київського національного торговельно-економічного університету, Університету 
банківської справи, Уманського державного педагогічного університету,



зо
Чернігівського державного технологічного університету, ДВНЗ “Університет 
менеджменту освіти» та іншими провідними навчальними закладами шляхом 
проходження курсів підвищення кваліфікації, участі в науково-практичних 
конференціях, семінарах круглих столах тощо.

3. Щодо активізації розробки електронних підручників та навчальних 
посібників, впровадження інноваційних методів навчання та інтерактивних 
технологій за усіма видами аудиторної роботи створено Інституційний 
репозитарій Національної академії статистики, обліку та аудиту, в якому 
акумулюються в електронному вигляді підручники, навчальні посібники, 
навчально-методичні матеріали викладачів Академії, фахові збірники наукових 
праць, збірники тез конференцій. Студенти мають вільний доступ до усіх 
електронних матеріалів. Інституційний репозитарій зареєстровано в 
міжнародному реєстрі відкритого доступу Ке§із1гу оґ Ореп Ассезз Яерозіїогу 
Мапсіаіез апсі Роїісіез (КОАКМАР) та в Довіднику репозитаріїв відкритого 
доступу ОрепБоаг.

4. Щодо посилення роботи у напрямку налагодження міжнародних зв’язків 
з кафедрами провідних вищих навчальних закладів зарубіжних країн:

- успішно реалізовано проекти Егазтиз+ КА 1 на навчальний рік з 
наступними вищими навчальними закладами: Жешувський Університет 
(м. Жевуш, Польща), Університет Визіпезз 8сЬоо1 РАК (м. Рієка, Хорватія), Вища 
Банківська Школа (м. Познань, Польща).

- налагоджено зв’язки з вищими навчальними закладами -  потенційними 
партнерами по програмі Егазшиз+ КА 1: Група Шкіл Національної Економіки та 
Статистики (ОЕМЇ8) (м. Париж, Франція), факультет Комерційних та Бізнес 
Наук (РСВ8) (м. Целе, Словенія), Університет Іоііп Уоп № итапп (Раїїазг АіЬепе) 
(м. Мішкольц, Угорщина), Варшавська Школа Економіки (м. Варшава, Польща).

- подано заявку на отримання права проведення в Академії модуля 
ім. Жана Моне з популяризації ідей європейської інтеграції.

- розроблено та імплементовано навчальні програми з підготовки кадрів у 
сфері офіційної статистики на основі кращих європейських практик -  Еигореап 
8іаіїз1;іса1 Тгаіпіп§ Рго§гат Е8ТР.

В и с н о в о к : Рекомендації попередньої експертизи враховані в подальшій 
діяльності Національної академії статистики, обліку та аудиту в повному 
обсязі.



13. Загальні висновки і пропозиції

На підставі аналізу поданих на акредитацію матеріалів Національної 
академії статистики, обліку та аудиту та перевірки результатів освітньої 
діяльності Академії на місці, акредитаційна комісія дійшла висновку:

1. Освітньо-професійна програма “Облік, аудит та оподаткування” з 
підготовки здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі 
спеціальності 071 “Облік і оподаткування” у Національній академії статистики, 
обліку та аудиту та умови її здійснення відповідають Ліцензійним умовам 
провадження освітньої діяльності закладів освіти (постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.12.2015 р. № 1187) та Державним вимогам до акредитації напряму 
підготовки, спеціальності та вищого навчального закладу (наказ Міністерства 
освіти та науки України від 13.06.2012 р. № 689) й обґрунтовують акредитацію 
освітньо-професійної програми “Облік, аудит та оподаткування” з підготовки 
здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування”.

2. Рекомендувати Акредитаційній комісії України акредитувати освітньо- 
професійну програму “Облік, аудит та оподаткування” спеціальності 071 “Облік 
і оподаткування” галузі знань 07 “Управління та адміністрування” другого 
(магістерського) рівня вищої освіти у Національній академії статистки, обліку та 
аудиту з ліцензованим обсягом 150 осіб.

Разом з тим, Експертна комісія вважає за необхідне рекомендувати 
Національній академії статистики, обліку та аудиту:

1. З метою посилення наукового та науково-педагогічного потенціалу 
кафедр активізувати діяльність викладачів щодо публікацій результатів 
досліджень у виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз 8сориз, 
\¥ез оґ 8сіепсе та розроблення підручників, навчальних посібників, електронних 
навчально-методичних видань тощо.

2. Продовжувати активну профорієнтаційну роботу з метою залучення 
талановитої молоді до навчання за освітньо-професійною програмою “Облік, 
аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування”.

3. Продовжувати роботу з оновлення і поповнення матеріального фонду 
кафедр сучасними ПЕОМ, модернізувати пакет ліцензованих прикладних 
комп'ютерних програм для більш якісної підготовки магістрів.

4. Доповнити навчально-методичні комплекси дисциплін матеріалами 
презентацій, розширити тематику проблемних лекцій; удосконалити та 
доповнити базу індивідуальних науково-дослідних завдань з дисциплін загальної 
підготовки в частині ситуаційних завдань.

5. Започаткувати роботу випускових кафедр щодо розробки навчальних 
курсів дисциплін з метою їх викладання на іноземній мові.



На підставі вищевикладених фактів та порівнянні фактичних показників 
діяльності Національної академії статистики обліку та аудиту і вимог до 
акредитації, представлених у порівняльній таблиці, Експертна комісія зробила 
висновок про можливість акредитації освітньо-професійної програми “Облік, 
аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти.

Голова експертної комісії,

завідувач кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного 
торговельно-економічного університету, 
доктор економічних наук, доцент

Експерт:
професор кафедри обліку та оподаткування 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, професор

О.В. Фоміна

- ^ р ^Н .М . Проскуріна

З експертними висновками ознайомлений:
ректор Національної академії статистики, 
обліку та аудиту,
доктор наук з державного управління, професор 

30 січня 2019 р.

Осауленко



Декларація про виконання Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ 
дотримання кадрових і технологічних вимог щодо матеріально-технічного, навчально- 

методичного та інформаційного забезпечення освітньої діяльності 
у сфері вищої освіти галузі знань 07 “Управління та адміністрування” 

за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та оподаткування” зі спеціальності 071 
“Облік і оподаткування” другого (магістерського) рівня у Національній академії 

____________________________ статистики, обліку та аудиту_____________________________

Найменування показника 
(нормативу)

Вимоги до значення показника (нормативу) за другим 
(магістерським) рівнем вищої освіти

Значення
показника

(нормативу)*

Фактичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
КАДРОВІ ВИМОГИ 

щодо забезпечення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 
(згідно наказу від 10.05.2018 р № 347)

1. Склад групи забезпечення 
(мінімальний відсоток від 
загальної кількості членів групи 
забезпечення):
1) які мають науковий ступінь 
та/або вчене звання 60 93 +33

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

20 53 +33

2. Науково-педагогічні та 
наукові працівники, які 
здійснюють освітній процес і 
мають стаж науково- 
педагогічної діяльності понад 
два роки та рівень наукової та 
професійної активності, який 
засвідчується виконанням не 
менше чотирьох видів та 
результатів з перелічених у 
пункті 30 Ліцензійних умов 
(мінімальний відсоток 
кадрового складу)

100 100 відповідає

3. Кадровий склад повинен 
включати на кожні десять 
здобувачі один викладач, який 
має кваліфікацію відповідно до 
спеціальності (максимальна 
кількість здобувачів освітнього 
ступеня магістра на одного 
викладача)

10 10 відповідає



1 2 3 4
4. Кількість групи забезпечення 
(максимальна кількість здобувачів 
на одного члена)

30 зо відповідає

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

+ + відповідає

ТЕХНОЛОГІЧНІ ВИІ 
щодо забезпечення освітньої діяльнос 

(згідно наказу від 10.05.201

VIОІИ
ті у сфері вищої освіти 
18 р № 347)

1. Забезпеченість приміщеннями 
для проведення освітнього 
процесу (кв. метрів на одного 
здобувача освіти з урахуванням не 
більше трьох змін навчання, але 
не менше 2000 кв. метрів для 
закладу освіти)

2,4 4,2 +1,8

2. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях (мінімальний відсоток 
кількості аудиторій)

30 30 відповідає

3. Доступність навчальних 
приміщень для осіб з інвалідністю 
та інших мало мобільних груп 
населення

+ + відповідає

4. Забезпеченість комп’ютерними 
робочими місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, необхідними для 
виконання освітніх програм

+ + відповідає

5. Забезпеченість здобувачів 
вищої освіти гуртожитком 
(мінімальний відсоток потреби)

70 75 +5

6. Наявність соціально-побутової 
інфраструктури:
1) бібліотеки, у тому числі 
читального залу;

+ + відповідає

2) пунктів харчування; + + відповідає
3) актового чи концертного залу; + + відповідає
4) спортивного залу; + + відповідає
5) стадіону та/або спортивних 
майданчиків;

+ + відповідає

6) медичного пункту + + відповідає



1 2 3 4
о р г а н із а ц ій н і  в и

щодо забезпечення освітньої діяльнос 
(згідно наказу від 10.05.201

м о г и
ті у сфері вищої освіти 
18 р № 347)

7. Наявність освітньої програми + + відповідає
8. Наявність навчального плану + + +
9. Наявність робочої програми з 
кожної навчальної дисципліни 
навчального плану

+ + відповідає

10. Наявність програм з усіх видів 
практичної підготовки + + відповідає

11. Наявність методичних 
матеріалів для проведення 
атестації здобувачів

+ + відповідає

12. Забезпеченість бібліотеки 
вітчизняними та закордонними 
фаховими періодичними 
виданнями відповідного або 
спорідненого профілю, в тому 
числі в електронному вигляді 
(мінімальна кількість 
найменувань)

5 6 +1

13. Наявність доступу до баз 
даних періодичних наукових 
видань англійською мовою 
відповідного або спорідненого 
профілю (допускається спільне 
користування базами кількома 
закладами освіти)

+ + відповідає

14. Наявність офіційного веб- 
сайту закладу освіти, на якому 
розміщена основна інформація 
про його діяльність (структура, 
ліцензії та сертифікати про 
акредитацію, освітня/освітньо- 
наукова/ видавнича/атестаційна 
(наукових кадрів) діяльність, 
зразки документів про освіту, 
умови для доступності осіб 3 
інвалідністю та інших мало 
мобільних груп населення до 
приміщень, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та їх склад, 
перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна 
інформація)

+ + відповідає



1 2 3 4
ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПІДГ 

(згідно наказу від 13.06.2(
ОТОВКИ ФАХІВЦІВ 
112 № 689)

1. Умови забезпечення державної 
гарантії якості вищої освіти
1.1. Виконання навчального плану 
за показниками: перелік 
навчальних дисциплін, години, 
форми контролю,%

100 100 відповідає

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

100 100 відповідає

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 відповідає

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 61 +11

2.2. Рівень знань студентів з 
природничо-наукової 
(фундаментальної) підготовки:
2.2.1. Успішно виконані 
контрольні завдання, % 90 не передбачено 

навчальним планом
2.2.2. Якісно виконані контрольні 
завдання (оцінки «5» і «4»), % 50 не передбачено 

навчальним планом
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 73 +23



1 2 3 4
3. Організація наукової роботи
3.1. Наявність у структурі 
навчального закладу наукових 
підрозділів та результатів їх 
діяльності

+ + відповідає

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

+ •*
•І

+ відповідає

О.В. Фоміна

Н.М. Проскуріна

З експертними висновками ознайомлений:
ректор Національної академії статистики, 
обліку та аудиту,
доктор наук з державного управління, професор 

ЗО січня 2019 р.

Голова експертної комісії,

завідувач кафедри обліку та оподаткування 
Київського національного
торговельно-економічного університету, X
доктор економічних наук, доцент

Експерт:
професор кафедри обліку та оподаткування 
Запорізького національного університету, 
доктор економічних наук, професор
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Додаток 1

“ПОГОДЖЕНО”
Голова експертної комісії 

Міністерства освіти і науки України

/
______проф. О.В.Фоміна

січня 2019 року
г

ГРАФІК
проведення комплексних контрольних робіт 

здобувачів вищої освіти за освітньо-професійною програмою “Облік, аудит та 
оподаткування” зі спеціальності 071 “Облік і оподаткування” 

другого (магістерського) рівня 
Національної академії статистики, обліку та аудиту

№
з/п Спеціальність Дисципліна Група Дата Час Ауди

торія

1.

071 
“Облік і 

оподаткування”

Глобальна економіка 13.01 28.01.2019 р. 8.30 602

2.

Бухгалтерський облік 
в управлінні 

підприємством
13.01 28.01.2019 р. 11.40 602

3.

Організація
бухгалтерського

обліку
13.01 29.01.2019 р. 8.30 602

4.
Організація і 

методика аудиту 13.01 29.01.2019 р. 11.40 602

Декан обліково-статистичного факультету, 
доктор економічних наук, доцент .1. Пилипенко

“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Ректор Національної академії статистики, 

обліку та аудиту

. О.Г.Осауленко


