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І. Повідомлення про виконання обов’язкових критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

Повідомляємо, що Національна академія статистики, обліку та аудиту 

виконує обов’язкові критерії надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти, якими є: 

1) виконання Законів України “Про освіту” та “Про вищу освіту”, 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

2) позитивна оцінка (сертифікація) системи забезпечення закладом 

вищої освіти якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (системи 

внутрішнього забезпечення якості) відповідно до вимог абзацу одинадцятого 

частини другої статті 16 Закону України “Про вищу освіту” (критерій 

починає застосовуватися через два роки після затвердження Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти відповідних вимог, до цього 

його виконання не є обов’язковим); 

3) відсутність виявлених раніше порушень Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти. 

http://www.nasoa.edu.ua/


4) наявність єдиного інформаційного середовища закладу вищої освіти, 

в якому забезпечується автоматизація основних процесів діяльності. 

До звіту додається опис єдиного інформаційного середовища закладу 

вищої освіти. 

5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

обов’язкової інформації, передбаченої законодавством. 

Таблиця 1. Оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті закладу 

вищої освіти 
Назва документа 

або вид інформації 

Нормативний акт, 

який передбачає 

оприлюднення 

документа або 

інформації 

Посилання на документ або інформацію на 

офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

Статут (інші 

установчі 

документи) 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/pravovstanovlyuyuchi-

dokumenty/statut/ 

Документи закладу 

вищої освіти, якими 

регулюється 

порядок здійснення 

освітнього процесу 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/polozhennya/ 

Інформація про 

структуру та склад 

керівних органів 

ч. 3 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту», ч. 2 

ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/administratsiya/ 

Кошторис закладу 

вищої освіти та всі 

зміни до нього 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/publichna-

informatsiya/richni-zvity/ 

Звіт про 

використання та 

надходження 

коштів 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/publichna-

informatsiya/richni-zvity/ 

Інформацію щодо 

проведення 

тендерних 

процедур 

ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/publichna-

informatsiya/ 

Штатний розпис ч. 4 ст. 79 Закону 

України «Про 

вищу освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/pravovstanovlyuyuchi-

dokumenty/shtatnyj-rozpys/ 

Ліцензія на 

провадження 

освітньої діяльності 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/pravovstanovlyuyuchi-

dokumenty/litsenziya/ 

Сертифікати про 

акредитацію 

освітніх програм, 

сертифікат про 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/pravovstanovlyuyuchi-

dokumenty/sertyfikaty-akredytatsiyu/ 



інституційну 

акредитацію (за 

наявності) 

Освітні програми, 

що реалізуються в 

закладі освіти, та 

перелік освітніх 

компонентів, що 

передбачені 

відповідною 

освітньою 

програмою 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту», п. 2 

наказу МОН 

України від 30 

жовтня 2017 р. № 

1432, 

зареєстрованого у 

Міністерстві 

юстиції України 

21 листопада 

2017 р. за № 

1423/31291. 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-

ekonomichnyj/emzed/osvitni-programy/ 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/oblikovo-

statystychnyj/obliku-opodatkuvannya/osvitni-

programy/ 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-

ekonomichnyj/fbss/osvitni-programy/ 

 

Ліцензований обсяг 

та фактична 

кількість осіб, які 

навчаються у 

закладі освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/pravo-

diyalnosti/naczion-akad-statistiki-obliku-auditu-18-

09.pdf 

Мова (мови) 

освітнього процесу 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/abituriyentovi/ 

Наявність 

вакантних посад, 

порядок і умови 

проведення 

конкурсу на їх 

заміщення (у разі 

його проведення) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/konkurs/ 

Матеріально-

технічне 

забезпечення 

закладу освіти 

(згідно з 

ліцензійними 

умовами) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/publichna-

informatsiya/ 

Напрями наукової 

та/або мистецької 

діяльності (для 

закладів вищої 

освіти) 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/nauka/ 

Наявність 

гуртожитків та 

вільних місць у 

них, розмір плати 

за проживання 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/studentovi/gurtozhitok/ 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/emzed/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/emzed/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/oblikovo-statystychnyj/obliku-opodatkuvannya/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/oblikovo-statystychnyj/obliku-opodatkuvannya/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/oblikovo-statystychnyj/obliku-opodatkuvannya/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/fbss/osvitni-programy/
http://nasoa.edu.ua/fakultety/finansovo-ekonomichnyj/fbss/osvitni-programy/


Результати 

моніторингу якості 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

 

Річний звіт про 

діяльність закладу 

освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/wp-

content/uploads/plzh/zvit_rectora_2018.pdf 

Правила прийому 

до закладу освіти у 

відповідному році 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/abituriyentovi/pravyla-pryjomu/ 

Умови доступності 

закладу освіти для 

навчання осіб з 

особливими 

освітніми 

потребами 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/akademiya/polozhennya/ (Порядок 

супроводу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення) 

Розмір плати за 

навчання, 

підготовку, 

перепідготовку, 

підвищення 

кваліфікації 

здобувачів освіти 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

http://nasoa.edu.ua/abituriyentovi/vartist-navchannya/ 

Перелік додаткових 

освітніх та інших 

послуг, їх вартість, 

порядок надання та 

оплати 

ч. 2 ст. 30 Закону 

України «Про 

освіту» 

- 

 

 

 

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання 

та підтвердження статусу національного закладу вищої освіти 

 

Таблиця 2. Здобувачі вищої освіти 
Ступінь 

(ОКР) 

Код та 

спеціальність 

Кількість Проходили 

стажування в 

іноземних 

ЗВО 

Здобули 

призові місця 

Іноземних 

громадян 

Громадян 

з країн-

членів 

ОЕСР 

Б
ак

ал
ав

р
 

072 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

103 1 1 29 1 

073 

Менеджмент 

88   30  

051 

«Економіка» 

180  1 5  

http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poryadok-suprovodu.doc
http://nasoa.edu.ua/wp-content/uploads/2019/05/Poryadok-suprovodu.doc


071 «Облік і 

оподаткуван

ня» 

83  3   
М

аг
іс

тр
 

072 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

133   1  

073 

Менеджмент 

50     

051 

«Економіка» 

27     

071 «Облік і 

оподаткуван

ня» 

90     

Д
о
к
то

р
 ф

іл
о

со
ф

ії
 

051 

«Економіка» 

10   6  

071 «Облік і 

оподаткуван

ня» 

5     

072 

«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування 

10   4  

       

 779 1 5 75 1 

Разом: П1 П2 П3 П4 П5 

 



Таблиця 3. Наукові, науково-педагогічні працівники 
Факультет 

(Інститут) 

Кафедра 

відділ 

тощо 

Кількіст

ь 

Проходили 

стажування 

в іноземних 

ЗВО 

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультування) 

не менше п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 

захистилися в 

Україні  

Науково-

педагогічні 

працівники

, науковий 

ступінь 

та/або 

вчене 

звання 

Науково-

педагогічні 

працівники, 

доктори 

наук та/або 

професори 

фінансово-

економіч-

ний 

факультет 

Іноземни

х мов 
13 0 0 6 0 

 Економік

и та 

менеджм

енту ЗЕД 

11 1 0 8 1 

 Філософії 

та СГД 

10 1 

 

1 

 

6 

 

2 

 

 Фінансів, 

банківськ

ої справи 

та 

страхува

ння 

8 0 1 6 3 

Обліково-

статистичн

ий 

Кафедра 

аудиту 

7 0 1 6 3 

 Кафедра 

обліку  та 

оподатку

вання 

12 0 1 11 6 

 Кафедра 

економік

о-

математи

чних 

дисциплі

н та 

інформац

ійних 

технологі

й 

15 0 0 12 1 

 Кафедра 

статистик

и 

5 1 2 5 2 

  81 3 6 60 18 

Разом: П6 П7 П8 П9 П10 

 



Таблиця 4. Наукометричні показники 
Факультет 

(інститут) 

Кафедра відділ 

тощо 

Прізвище, ім’я, по 

батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника 11 

ID Scopus (за 

наявності) 

Індекс 

Гірша 

Scopus 
12 

ID Web of 

Science 

Індекс 

Гірша 

Web of 

Science 
13 

Обліково-

статистичний 

факультет 

Кафедра 

економіко-

математичних 

дисциплін та 

інформаційних 

технологій 

Моцний Федір 

Васильович 

Ідентифікатор 

автора: 

6603584284 

4 – – 

   П12  П13 

Разом:   1  – 

 

Таблиця 5. Наукові, науково-педагогічні працівники, які мають не 

менше п’яти публікацій у періодичних виданнях, які на час публікації 

було включено до науко метричних баз Scopus або Web of Science 

 
Факультет 

(інститут) 

Кафедра 

відділ тощо 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

наукового, 

науково-

педагогічного 

працівника 14 

Кількість 

публікацій 

Scopus 15 

Назва та реквізити 

публікацій Scopus 

(прирівняні відзнаки) 

Кількість 

публікацій 

Web of 

Science 16 

Назва та 

реквізити 

публікацій 

Web of 

Science 

(прирівняні 

відзнаки) 

Обліково-
статистичний 

Факультет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Кафедра 
аудиту 

Корінько 
Микола  

Данилович 

Korinko, M. D. 

 

 

 

8 
 

Diversification in 
enterprise life cycle. 

Actual Problems of 

Economics. 2008 

1 Financial 
loans of 

pawnshops: 

evaluation 

and 

disclosure in 

accounting 

 

M. D. 

Korinko,  

D. V. 

Kostenko 
187-195 

 

Financial 

and credit 

activity:  

problems of 

theory and 

practice 

Vol 3, No 26 

(2018)  

 

http://fkd.or
g.ua/article/v

iew/144285 

Organizational-

economic mechanism 

of business agents' 

activity diversification. 

Actual Problems of 

Economics. 2008 

Development of control 

methodology 

components in 

diversification of 
economic subjects' 

activity. Actual 

Problems of 

Economics. 2008 

Conceptual grounds for 

cost management at 

economic subjects 

under conditions of 

improving market 

relations. Actual 

Problems of 

Economics. 2009 

Formation of corporate 

information system 
within business-

processes 

http://fkd.org.ua/article/view/144285
http://fkd.org.ua/article/view/144285
http://fkd.org.ua/article/view/144285


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

reengineering during 

restructuring of 

multinational 

corporations. Actual 

Problems of 

Economics. 2009 

Innovations in 

economic subjects' 

activity. Actual 

Problems of 
Economics. 2009 

Expert choice in 

studying methodology 

and organization of 

accounting, control and 

analysis. Actual 

Problems of 

Economics. 2010 

Liabilities settlement 

accounting within the 

procedure of economic 

entities liquidation. 

Actual Problems of 
Economics. 2011 

Кафедра 

економіко-

математични

х дисциплін 

та 

інформаційни

х технологій 

Одноволик 

Вадим 

Іванович 

8 Controlling as a 

cybernetic control 

system for business 

entities management 

based on information 

technologies, 

Odnovolyk, V.I.,  

2013, Actual Problems 

of Economics 

– 

Controlling as a 

contemporary concept 

of enterprise stable 

development 
maintenance 

Odnovolyk, V.I.,  

2009, Actual Problems 

of Economics 

Mechanism of 

hydrogenation of 

carbon dioxide and the 

relationships governing 

the selection of 

heterogeneous catalysts 

for these reactions, 

Tripol'skii, 
A.I., Pavlenko, 

N.V., Odnovolik, V.I., 

1996, Theoretical and 

Experimental 

Chemistry 

Mechanism and 

kinetics of CO and 

hydrocarbon formation 

in the heterogeneous 

catalytic hydrogenation 

of carbon dioxide on 

transition metals, 
Tripol'skii, A.I.,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Odnovolik, 

V.I., Pavlenko, N.V., 

1996, Theoretical and 

Experimental 

Chemistry 

Kinetics and 

mechanism of the 

simultaneous formation 

of methane and carbon 

monoxide, 
Tripol'skii, A.I.,  

Odnovolik, 

V.I., Pavlenko, N.V., 

1995, Ukrainskij 

Khimicheskij Zhurnal 

The mechanism and 

kinetics of carbon 

monoxide formation, 

Odnovolik, 

V.I., Tripol'skaya, 

A.I., Pavlenko, 

I.V., Tel'biz, G.M., 
1995, Ukrainskij 

Khimicheskij Zhurnal 

Kinetics and 

mechanism of 

heterogeneous-catalytic 

hydrogenation of 

carbon dioxide into 

methane on transition 

metals, Tripol'skij, 

A.I., Odnovolik, 

V.I., Pavlenko, 

N.V., Tel'biz, G.M., 

1995, Ukrainskij 
Khimicheskij Zhurnal 

Catalytic properties of 

transition metals in 

carbon dioxide 

hydrogenation 

reactions, Tripol'skij, 

A.I., Pavlenko, 

N.V., Odnovolik, V.I. 

1994, Ukrainskij 

Khimicheskij Zhurnal 

Кафедра 

економіко-

математични
х дисциплін 

та 

інформаційни

х технологій 

Моцний Федір 

Васильович 

30 

Motsnyi F.V. Optical 

measurements of 

ferroelastics (Cs3Bi2I 
9): New phenomena 

and optical devices  //  

Conference 

Proceedings - 5th 

International 

Conference on 

Advanced 

Optoelectronics and 

Lasers, CAOL' 2010 

– 

Kovalyuk, Z.D., 

Motsnyi, F.V., Zinets, 

O.S., Terranova, M.L., 

Rossi, M. An 
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Таблиця 6. Наукові журнали та об’єкти інтелектуальної власності 

  Назви, реквізити (коди) 

Кількість наукових журналів, які 

входять з ненульовим коефіцієнтом 

впливовості до науко метричних 

баз 

П17 – 

Кількість спеціальностей П18 4 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої 

освіти та/або зареєстровані 

(створені) його науково-

педагогічними та науковими 

працівниками 

П19 2 

Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої 

освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими 

працівниками 

П20 – 

 

Таблиця 7. Порівняльні показники 

1а Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на 

одного науково-педагогічного працівника, який працює у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду і має науковий ступінь доктора 

наук та/або вчене звання професора 

43 

1б Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання на 

одного науково-педагогічного працівника, який працює у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду і має науковий ступінь та/або 

вчене звання 

13 

2 Питома вага здобувачів вищої освіти, які під час складання 

єдиного державного кваліфікаційного іспиту продемонстрували 

результати в межах 25 відсотків кращих серед учасників 

відповідного іспиту протягом звітного періоду (крім закладів 

вищої освіти, які не здійснюють  підготовку фахівців на другому 

(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями, для яких 

передбачено атестацію у формі єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту) 

- 

3 Кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не 

менше трьох місяців протягом звітного періоду або із 

завершенням у звітному періоді навчалися (стажувалися) в 

іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) за межами 

України, приведена до 100 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання 

0,13 

4 Кількість науково-педагогічних і наукових працівників, які не 

менше трьох місяців протягом звітного періоду або із 
3,7 



завершенням у звітному періоді стажувалися, проводили навчальні 

заняття в іноземних закладах вищої освіти (наукових установах) 

(для закладів вищої освіти та наукових установ культурологічного 

та мистецького спрямування - проводили навчальні заняття або 

брали участь (у тому числі як члени журі) у культурно-мистецьких 

проектах) за межами України, приведена до 100 науково-

педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

5 Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у звітному періоді 

призові місця на Міжнародних студентських олімпіадах, II етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади, II етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, інших освітньо-наукових 

конкурсах, які проводяться або визнані МОН, міжнародних та 

всеукраїнських культурно-мистецьких проектах, які проводяться 

або визнані Мінкультури, на Олімпійських, Паралімпійських, 

Дефлімпійських іграх, Всесвітній та Всеукраїнській універсіадах, 

чемпіонатах світу, Європи, Європейських іграх, етапах Кубків 

світу та Європи, чемпіонату України з видів спорту, які 

проводяться або визнані центральним органом виконавчої влади, 

що забезпечує формування державної політики у сфері фізичної 

культури та спорту, приведена до 100 здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання 

0,64 

6 Середньорічна кількість іноземних громадян серед здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за 

останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів 

(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

75 

7 Середньорічна кількість громадян країн - членів Організації 

економічного співробітництва та розвитку - серед здобувачів 

вищої освіти у закладі вищої освіти, які навчаються за кошти 

фізичних або юридичних осіб, за денною формою навчання за 

останні три роки (крім вищих військових навчальних закладів 

(закладів вищої освіти із специфічними умовами навчання), 

військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти) 

1 

8 Середнє значення показників індексів Гірша науково-педагогічних 

та наукових працівників (які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду) у наукометричних базах Scopus, Web of Science, 

інших наукометричних базах, визнаних МОН, приведене до 

кількості науково-педагогічних і наукових працівників цього 

закладу 

0,01 

9 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 

мають не менше п’яти наукових публікацій у періодичних 

виданнях, які на час публікації було включено до наукометричної 

бази Scopus або Web of Science, інших наукометричних баз, 

визнаних МОН, приведена до 100 науково-педагогічних і 

наукових працівників, які працюють у закладі вищої освіти за 

основним місцем роботи станом на 31 грудня останнього року 

звітного періоду 

4,9 

10 Кількість наукових журналів, які входять з ненульовим - 



коефіцієнтом впливовості до наукометричних баз Scopus, Web of 

Science, інших наукометричних баз, визнаних МОН, що видаються 

закладом вищої освіти, приведена до кількості спеціальностей, з 

яких здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у закладі 

вищої освіти станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду 

11 Кількість науково-педагогічних та наукових працівників, які 

здійснювали наукове керівництво (консультування) не менше 

п’ятьох здобувачів наукових ступенів, які захистилися в Україні, 

приведена до 100 науково-педагогічних і наукових працівників, 

які працюють у закладі вищої освіти за основним місцем роботи 

станом на 31 грудня останнього року звітного періоду 

7,4 

12 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, що 

зареєстровані закладом вищої освіти та/або зареєстровані 

(створені) його науково-педагогічними та науковими 

працівниками, що працюють у ньому на постійній основі за 

звітний період, приведена до 100 науково-педагогічних і наукових 

працівників, які працюють у закладі вищої освіти за основним 

місцем роботи станом на 31 грудня останнього року звітного 

періоду 

2,5 

13 Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої освіти та/або його науково-

педагогічними та науковими працівниками, які працюють у ньому 

на постійній основі у звітному періоді, приведена до 100 науково-

педагогічних і наукових працівників, які працюють у закладі 

вищої освіти за основним місцем роботи станом на 31 грудня 

останнього року звітного періоду 

- 

 

 


