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1. Основні здобутки Академії 

 

 Основні здобутки 2017 року: 

 1. Створено і впроваджено в освітній процес 16 освітніх програм і 16 

навчальних планів для ступенів вищої освіти «бакалавр» і «магістр», 27 

електронних дистанційних курсів. 

 2. Започатковано діяльність Коледжу бізнесу та аналітики Національної 

академії статистики, обліку та аудиту. Коледж здійснює підготовку молодших 

спеціалістів галузей знань 05 «Соціальні та поведінкові науки», 07 «Управління 

та адміністрування» за спеціальностями 051 «Економіка», 071 «Облік і 

оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування», 075 

«Маркетинг», 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Таблиця 1 

№ 

п/п 

Шифр 

галузі 

знань 

Назва галузі знань Код напряму 

підготовки, 

спеціальності, 

виду 

освітньої 

послуги 

Найменування 

напряму 

підготовки, 

спеціальності, виду 

освітньої послуги 

Ліцензо- 

ваний  

обсяг 

1 05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 30 

2 07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

90 

3 07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, 

банківська справа 

та страхування 

30 

4 07 Управління та 

адміністрування 

075 Маркетинг 15 

5 07 Управління та 

адміністрування 

076 Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

15 

 

 В 2017 році до коледжу було зараховано 100 осіб, з них на 1 курс денної 

форми – 55 осіб, на 2 курс денної форми навчання – 4 особи, на 3 курс денної 

форми навчання – 11 осіб, на 3 курс заочно форми навчання – 30 осіб. 
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 3. У 2017 році було здійснено великий обсяг роботи по залученню на 

навчання іноземних студентів. Всього зараховано 35 осіб, не дивлячись на те, що 

ця робота проводиться тільки другий рік. Контингент студентів іноземців 

збільшився більш ніж вдвічі і склав 76 осіб (27 осіб – денна форма навчання, 35 

осіб – заочна форма навчання, 14 осіб – слухачі підготовчого відділення). 

  

 4. З 6 по 10 листопада 2017 року в Академії вперше проводились курси 

підвищення кваліфікації працівників Державного комітету статистики 

Азербайджанської Республіки. Програма підвищення кваліфікації працівників 

органів державної статистики поєднувала у собі теоретичне навчання та 

практичні заняття в Державній службі статистики України. За результатами 

навчання слухачам видані сертифікати про підвищення кваліфікації. 

 

 5. Академією виконано госпрозрахункові науково-дослідні теми на 

загальну суму 954000 грн. (табл.2), фінансування на виконання яких отримано 

через систему ProZorro. 

Таблиця 2 

№ Назва Замовник Сума, грн.. 

1 Розробка методологічних положень із 

складання допоміжного  

(сателітного) рахунку туризму в 

Україні 

Держстат 565 000,00 

2. Розробка методики розрахунку 

характеристик надійності оцінювання 

показників за результатами державного 

статистичного спостереження "Зміни 

цін (тарифів) на споживчі товари 

(послуги)" 

Держстат 199 000,00 

3.  Розробка методологічних положень 

щодо перерахунку статево-вікового 

складу населення за між переписний 

період 

Держстат 

 

165 000,00 

Субпідряд з 

Інститутом 

демографії та 

соціальних 

досліджень 
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4.  Мета-аналіз показників імунологічних 

змін під час проведення клінічних 

досліджень Лікарських засобів 

«Протефлазід®», «Імунофлазід®» та 

«Флавозід®» у дорослих, вагітних 

жінок та дітей 

ТОВ «НВК 

«Екофарм» 

25 000,00 

 Разом  954 000,00 

 

   

6. Була проведена активна робота по реєстрації збірників наукових праць 

Академії в міжнародних базах даних. Так, щоквартальний збірник наукових 

праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» 

зареєстровано у багатофункціональній базі даних, що охоплює наукову 

літературу з усього світу – InfoBase Index, в базі даних Scientific Indexing 

Services (SIS), в міжнародному, авторитетному і популярному каталозі 

відкритого доступу в науковому світі DOAJ (Directory of Open Access Journals), 

Науково-інформаційний журнал «Статистика України» та «Науковий вісник 

Національної академії статистики, обліку та аудиту» зареєстровано в базі даних 

Ulrich’s Periodicals Directory американського видавництва Bowker. 

 Щоквартальному збірнику наукових праць «Науковий вісник Національної 

академії статистики, обліку та аудиту» присвоєно унікальний Міжнародний 

стандартний серійний номер (International Standard Serial Number – ISSN), що 

дозволяє ідентифікувати періодичне видання, підвищити його науковий 

авторитет і міжнародний рейтинг та долучитися до світового наукового 

співтовариства. 

  

7. Інституційний репозитарій Національної академії статистики, обліку та 

аудиту було зареєстровано в міжнародному реєстрі відкритого доступу Registry 

of Open Access Repository Mandates and Policies (ROARMAP) та в Довіднику 

репозитаріїв відкритого доступу OpenDoar. 
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 8. В 2017 році в Академії з’явились нові іноземні партнери. Так, підписано 

договори з Національним інститутом статистики і прикладної економіки 

(INSEA) Марокко. Інститут є одним із найстаріших економічних вищих 

навчальних закладів в Марокко і до сих пір залишається одним з 

найпрестижніших марокканських ВНЗ.  Зявились нові польські партнери: 

Варшавська школа економіки, Вища школа бізнесу в Домброві Гурнічій, Вища 

лінгвістична школа в Ченстохові. 

 

9. Розроблено спільно з Вищою школою бізнесу в Домброві Гурнічій і 

впроваджено в освітній процес одну з перших в Україні програм «Подвійних 

дипломів» освітнього рівня бакалавр зі спеціальності «Менеджмент проектів». 

Перша група із 14 студентів навчаються за такою програмою в Академії та 

паралельно у Вищій школі бізнесу в Домброві Гурнічій  

 

 10. Укладено 5 угод щодо реалізації академічної мобільності та 

стажування студентів, аспірантів і викладачів у рамках програми «Еразмус+». 

 

 11. Поряд із традиційними запроваджено нові форми профорієнтаційної 

роботи. У 2017 році вперше у Національній академії статистики, обліку та 

аудиту відбувся ІІ тур інтелектуальної гри «Найрозумніший», на який з’їхались 

учні загальноосвітніх шкіл та студенти ПТУ, коледжів з різних куточків 

України. Крім того, було проведено конкурс учнівських наукових робіт за 

актуальною тематикою: «Математика – цікава та прикладна наука», «ІТ-фантазії 

та кібернетика».  

 

 12. В Академії відбувся І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з 

навчальних дисциплін і спеціальностей. 

За результатами проведеної олімпіади переможцями стали наступні студенти: 

http://nasoa.edu.ua/akademy-shkolyaram/matematyka-tsikava-prykladna-nauka/
http://nasoa.edu.ua/akademy-shkolyaram/it-fantaziyi-kibernetyka/
http://nasoa.edu.ua/akademy-shkolyaram/it-fantaziyi-kibernetyka/
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зі спеціальності «Фінанси і кредит» 1 місце посіли Кобюк Євгенія Русланівна, 

Філоненко Катерина Миколаївна; 2 місце – Назарчук Іван Сергійович, 3 місце – 

Криворучко Анастасія Василівна, Головатюк Ігор Сергійович, Завалій Анастасія 

Степанівна; 

зі спеціальності «Облік та аудит» 1 місце посіла Пархоменко Валентина 

Юріївна, 2 місце – Пересада Катерина Юріївна, 3 місце – Нечитайло Тетяна 

Віталіївна; 

зі спеціальності «Прикладна статистика» 1 місце посіла Авраменко Надія 

Федорівна, 2 місце – Андріуца Ірина Олександрівна, 3 місце – Марчук Тетяна 

Василівна; 

зі спеціальності «Менеджмент» 2 місце посіли Малюк Катерина Миколаївна, 

Сидоренко Владислав В’ячеславович, 3 місце – Шкурдода Юлія Олександрівна, 

Халимон Марина Олександрівна; 

зі спеціальності «Економічна кібернетика» 1 місце посів Антоненко Ярослав 

Олексійович, 2 місце – Клименко Костянтин Вікторович, 3 місце –- Журжа 

Олександр Васильович; 

з дисципліни «Фінанси» 1 місце посіли Яковлева Дар’я Дмитрівна, Філоненко 

Катерина Миколаївна, 2 місце – Одесюк Інна Віталіївна, Стасюк Тетяна 

Ігорівна,  3 місце – Токарева Катерина Романівна, Криворучко Анастасія 

Василівна. 

з дисципліни «Регіональна економіка» 1 місце посіли Лисенко Марина 

Юріїна, Токарева Катерина Романівна, 2 місце – Галицька Юлія Миколаїна, 

Нагірняк Вікторія Василівна, 3 місце – Ібрагімова Лола Бахтійорівна, 

Михайловська Карина Миколаївна; 

з дисципліни «Міжнародна економіка» 1 місце посів Малофієнко Андрій 

Вікторович, 2 місце – Клименко Костянтин Вікторович, 3 місце – Мазур 

Михайло Сергійович, Харченко Неля Анатоліївна; 

з дисципліни «Економічна теорія» 1 місце посіли Антоненко Ярослав 

Олексійович, Півньова Оксана Миколаївна, 2 місце - Дзюба Ірина Андріївна, 3 

місце - Млеко Марина Олександрівна, Цуркіна Катерина Олексіївна;
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з дисципліни «Статистика» 1 місце посіла Пономаренко Оксана Дмитрівна, 2 

місце - Клименко Костянтин Вікторович, 3 місце - Комаренко Тарас 

Андрійович; 

з дисципліни «Маркетинг» 2 місце посіла Кулик Лілія Анатоліївна; 

з дисципліни «Англійська мова» 1 місце посів Лучкін Максим Сергійович, 2 

місце - Бутузов Дмитро Олексійович, 3 місце - Матвєєва Марія Сергіївна, 

Лудченко Ростислав Сергійович. 

У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади переможцями стали: 

з дисципліни «Статистика» 2 місце посів Клименко Костянтин Вікторович; 

зі спеціальності «Прикладна статистика» 2 місце посіла Авраменко Надія 

Федорівна. 

 

 13. Опубліковано 532 наукові праці, у т.ч. 68 публікацій у виданнях, які 

включено до міжнародних наукометричних баз, 5 навчальних посібників, 2 

монографії, 58 методичних рекомендацій. 

 

 14 Підвищено сукупний індекс Гірша наукових публікацій вчених 

Академії у провідних міжнародних науково метричних базах до 48. Академія 

посідає 40 місце серед 151  закладу освіти, зареєстрованих у Google Scholar. 

 

 15. Серед 351 випускника-магістра 2017 року, які успішно завершили 

навчання, 15% отримали дипломи про вищу освіту з відзнакою. 

Працевлаштовано 89% випускників магістрів. 

 

 16. Науково-педагогічні працівники Академії взяли участь у 237 наукових 

заходах, зокрема 115 міжнародних та  64 всеукраїнських наукових і науково-

практичних конференціях і форумах, 58 семінарах і круглих столах. 
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2. Структура Академії 

 

В Академії функціонувало 3 факультети, 10 кафедр, з яких 5 – випускові. 

Структура навчальних підрозділів: 

1. Обліково-статистичний факультет: 

Кафедра обліку і оподаткування 

Кафедра аудиту 

Кафедра статистики 

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів 

Кафедра інформаційних технологій 

2. Фінансово-економічний факультет: 

Кафедра фінансів, банківської справи та страхування 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

Кафедра економіки та підприємництва 

Кафедра іноземних мов 

Кафедра філософії та соціально-гуманітарних дисциплін 

3. Відділення заочного та дистанційного навчання 

В Академії функціонує Національний центр обліку та аудиту, в якому 

проходять підготовку фахівці для отримання сертифікатів аудитора, а також 

перепідготовку і підвищення кваліфікації аудитори з усієї України.  

У докторантурі та аспірантурі Академії здійснюється підготовка наукових 

і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. В Академії діє спеціалізована 

вчена рада з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на 

здобуття наукового ступеня доктора філософії та доктора наук за 

спеціальностями: “Статистика”, “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”.  

У структурі Академії, крім того,  функціонують наступні підрозділи: 

Бібліотека 

 Науково-дослідний центр 

 Відділ міжнародного співробітництва 

 Редакційно-видавничий відділ 
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 Відділ по роботі з іноземними студентами 

 Центр впровадження новітніх інформаційних технологій 

 Навчально-методичний відділ 

 Приймальна комісія 

 Відділ профорієнтаційної роботи 

 Планово-економічний відділ 

 Бухгалтерія 

 Відділ кадрів 

 Канцелярія 

 Юридичний відділ 

 Адміністративно-господарський відділ 

У 2017 р. до складу Національної академії статистики,обліку та аудиту  

входило 2 коледжі: Коледж бізнесу та аналітики та Білоцерківський коледж 

фінансів, обліку та аудиту. 
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3. Якість науково-педагогічного персоналу 

 

Підготовка студентів у НАСОА здійснюється висококваліфікованими 

фахівцями з усіх напрямів знань, що  дає можливість забезпечувати високу 

якість навчання та конкурентоздатність випускників на ринку праці. 

Кадрова робота в Академії у 2017 р. була спрямована на оптимізацію 

структури та покращення якісного складу науково-педагогічних працівників, 

удосконалення системи стимулювання праці та системи контролю. 

Загальна чисельність професорсько-викладацького складу Академії у 2017 

році становила 103 особи, з  яких науковий ступінь мають 67 осіб, або 65%, з 

них доктори наук, професори 21 особа (20%), кандидати наук, доценти 46 осіб 

(45%). На постійній основі працює 93 особи.  

Головними напрямками наукової діяльності  професорсько-викладацького 

складу академії є актуальні проблеми розвитку обліку, аналізу та аудиту, 

статистики, фінансів, банківської справи, соціальної економіки і політики.  

Провідні професори академії входять до складу Аудиторської палати, 

Методологічної ради з бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України, 

Експертної ради Держстату України, приймають активну участь у роботі 

спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій.   

 У 2017 році в Академії проведено конкурс на заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників. Науково-педагогічні працівники пройшли 

процедуру конкурсу відповідно до Положення «Про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників Національної академії статистики, обліку аудиту», затвердженого 

Вченою радою НАСОА, протокол від 26.09.2017 №2 та введеного в дію наказом 

від 26.09.2017 № 116. 

Характеризуючи професорсько-викладацький склад академії, необхідно 

відзначити: 

 



НАЦІОНАЛЬНА    АКАДЕМІЯ    СТАТИСТИКИ,    ОБЛІКУ    ТА     АУДИТУ 

 12 

 

 укомплектованість штатів відповідає прийнятим МОН України 

нормативам; 

 середній вік викладачів академії стабільний (48-50 років), що є 

результатом виваженої кадрової політики в академії, коли поєднується досвід 

старшого покоління і відбувається поступове омолодження професорсько-

викладацького складу. Це відбувається як за рахунок зменшення середнього віку 

докторів наук, професорів, так і кандидатів наук, доцентів; 

 плинність кадрів в академії незначна  і викликана в основному природніми 

процесами або кар’єрним зростаням. Спостерігається більша стабільність 

викладачів докторів наук; 

 кількість студентів на 1 викладача стабільна – 18, а середньорічне 

навантаження становить біля 850-880 год., що відповідає вимогам МОН 

України; 

 частка кафедр, які очолюються особами з науковими ступенями і вченими 

званнями становить 100%, в т.ч. у 2017 р. 6 із 12 кафедр очолюють доктори наук, 

професори і 6 кафедр – кандидати наук, доценти; 

 професорсько-викладацький склад систематично підвищує кваліфікацію, 

виходячи з вимоги стажування один раз на 5 років. Так, у 2017 році пройшли 

підвищення кваліфікації 24,6% викладачів академії . Все це сприяє підвищенню 

ефективності навчального процесу. 

Характеристику науково-педагогічного персоналу кафедр Національної 

академії статистики, обліку та аудиту наведено в табл. 3.
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Таблиця 32 

Характеристика науково-педагогічного персоналу  кафедр НАСОА 
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Б
у
х
г
а
л

т
ер

сь
к

о
г
о
 о

б
л

ік
у
 

А
у
д

и
т
у
  

Ф
ін

а
н

сі
в

, 
б
а
н

к
ів

сь
к

о
ї 

сп
р

а
в

и
 т

а
 с

т
р

а
х
у
в

а
н

н
я

  

М
ен

ед
ж

м
ен

т
 З

Е
Д

 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

о
ї 

к
іб

ер
н

ет
и

к
и

  

т
а
 м

а
т
ем

а
т
и

ч
н

и
х
 м

ет
о
д

ів
 

Ін
ф

о
р

м
а
ц

ій
н

и
х
 

т
ех

н
о
л

о
гі

й
  

К
а
ф

ед
р

а
 е

к
о
н

о
м

ік
и

 т
а
 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т
в

а
 

Ін
о
зе

м
н

и
х
 м

о
в

 

Ф
іл

о
со

ф
ії

 т
а
 с

о
ц

іа
л

ь
н

о
-

г
у
м

а
н

іт
а
р

н
и

х
 д

и
сц

и
п

л
ін

 

С
т
а
т
и

ст
и

к
и

 

  
о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

о
сі

б
 

%
 

1. Чисельність професорсько-

викладацького складу, всього 
14 1

0 0
 

6 1
0 0
 

14 1
0 0
 

13 1
0 0
 

9 1
0 0
 

8 1
0 0
 

7 1
0 0
 

14 1
0 0
 

11 1
0 0
 

6 1
0 0
 

з них:  

- докторів наук та (або) професорів 
7 5

0
 

2 3
3
 

3 2
1
,

4
 

1 7
,7

 

2 2
2
,

2
 

0 0
 

1 1
4
,

3
 

0 0
 

3 2
7
,

3
 

2 3
3
 

 

- кандидатів наук та (або) доцентів,  6 

4
2
,8

 

3 5
0
 

8 

5
7
,1

 

8 

6
1
,5

 

6 

6
6
,7

 

6 

7
5
,0

 

4 

5
7
,1

 

4 

2
8
,6

 

4 

3
6
,4

 

4 6
7
 

- осіб, зайнятих на постійній основі 

та на засадах внутрішнього 

сумісництва 
14 1

0
0
 

6 1
0
0
 

10 
7

1
,4

 
12 

9
2
,3

 

9 1
0
0
 

8 1
0
0
 

7 1
0
0
 

9 

6
4
,3

 

10 

9
0
,9

 

6 1
0
0
 

- осіб, науково-педагогічна 

спеціальність (кваліфікація) яких 

відповідає дисциплінам, що 

викладаються 

14 1
0
0
 

6 1
0
0
 

14 1
0
0
 

13 1
0
0
 

9 1
0
0
 

8 1
0
0
 

7 1
0
0
 

14 1
0
0
 

11 1
0
0
 

6 1
0
0
 

 



НАЦІОНАЛЬНА    АКАДЕМІЯ    СТАТИСТИКИ,    ОБЛІКУ    ТА     АУДИТУ 

 

 

Дані табл. 3 свідчать, що: 

 на більшості кафедр частка викладачів, які працюють на постійній основі 

або на засадах внутрішнього сумісництва, складає біля 100% ; 

 на випускових кафедрах науково-педагогічна спеціальність всіх 

викладачів відповідає дисциплінам, які вони викладають; 

 на більшості випускових кафедр викладачі пенсійного віку складають 

незначну частку викладачів (20-30%), але є і кафедри, де викладачі пенсійного 

віку складають більше 50% (кафедра прикладної статистики); 

 розподіл ставок за штатним розкладом між викладачами з вченими 

ступенями і без них відповідає структурі педагогічного навантаження 

(лекційних і практичних, семінарських занять). В середньому у складі 

випускових кафедр по 2-3 особи без наукових ступенів на посадах викладачів та 

старших викладачів. В основному це випускники –магістри академії, які 

навчаються в аспірантурі; 

 асистенти - кандидати наук на кафедрах відсутні, що свідчить про 

правильну кадрову політику, стимулювання посадами викладачів, які здобули 

вчений ступінь; 

 кількість сумісників незначна, як правило, це авторитетні фахівці із 

категорії осіб, які працюють на практичній роботі (кафедра  фінансів, 

банківської справи та страхування) або це сумісники на засадах внутрішнього 

сумісництва; 

 сумісниками також є авторитетні доктори наук або професори з інших 

ВНЗ, які запрошуються з метою підвищення рівня якості освітньої послуги; 

 на більшості кафедр викладачів зі стажем роботи до 5 років у межах 10-

15%. Значний прошарок викладачів (50-75%), які мають педагогічний стаж 

більше 10 років; 
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 викладачами практично всіх кафедр дотримується норматив підвищення 

кваліфікації (один раз на 5 років), в основному за рахунок навчання в 

докторантурі, аспірантурі та  захисту дисертацій, проходження курсів 

підвищення кваліфікації,  а також стажування в інших ВНЗ та за кордоном.  

  усі викладачі академії приймають участь у вдосконаленні навчально-

методичного забезпечення. 

Таким чином, можна зробити висновок про достатньо високий рівень 

кадрового забезпечення кафедр, продуману кадрову політику в цілому та 

прийняття кадрових рішень на кафедрах. 
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4. Освітній процес та якість підготовки студентів 

 

 Основними напрямами діяльності Академії в галузі освіти було визначено 

забезпечення лідерських позицій за рахунок підвищення якості освіти на 

кожному освітньому рівні, введення інноваційних гнучких технологій 

організації освітнього процесу, впровадження прогресивних методик подання 

матеріалу. 

 В Академії станом на 01.01.2018 року навчалося 2050 студентів, з них:  884 

– студенти денної форми навчання, 1166 – заочної.  

 Запровадження норм нового Закону України «Про вищу освіту» 

відбувалось у 2016/2017 н. р. через розроблення освітніх програм, оптимізацію 

навчального навантаження, формування системи забезпечення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти. 

 На виконання встановленого законодавством порядку переоформлено 

ліцензію Академії на освітню діяльність у сфері вищої освіти на безстрокову, 

електронний варіант якої розміщено Міністерством освіти і науки України на 

його офіційному веб-сайті. 

 На підставі вивчення пропозицій роботодавців виявлено тенденції зміни 

професій і потреб суспільства у професійній підготовці фахівців, розроблено 

відповідні навчальні плани з акцентом на їх практичну спрямованість. 

Оптимізація складу і структури навчальних планів була направлена на 

посилення блоку дисциплін із фахової професійної підготовки, укрупнення та 

модульне поєднання загальних дисциплін соціально-гуманітарного спрямування 

в інтегрованих навчальних курсах, а також установлення оптимальних для 

засвоєння потрібного комплексу знань і набуття професійних компетентностей 

взаємозв’язків між навчальними дисциплінами, періодів та обсягів їх 

викладання, тривалості навчання. 
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 Право обирати студентам 25% навчальних дисциплін реалізовано через 

формування вибіркового блоку в навчальних планах першого (бакалаврського) і 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти. Вибірковий блок сформовано 

через варіативні компоненти або вибіркові дисципліни залежно від 

особливостей кожної спеціальності для посилення фахової професійної 

підготовки відповідно до перспективних тенденцій розвитку ринку праці та 

потреб бізнесу майбутнього. 

 Розроблено 30 робочих навчальних планів, 180 робочих програм 

навчальних дисциплін,  254 методичних рекомендацій та іншої навчально-

методичної літератури. 

 Підвищено ефективність практичних і семінарських занять за всіма 

спеціальностями шляхом максимального запровадження тренінгових технологій, 

роботи в командах, урегулювання проблемних ситуацій, побудованих на 

фактичних матеріалах із вітчизняного і зарубіжного досвіду, залучення до 

освітнього процесу іноземних фахівців, фахівців-практиків, керівників 

статистичних, фінансово-кредитних, фіскальних та інших установ і організацій. 

 Фундаментальність теоретичного навчання підкріплювалась якісною 

практичною підготовкою студентів у структурних підрозділах Державної 

служби статистики України, провідних банках і фінансово-кредитних установах, 

органах Державної фіскальної служби, на підприємствах, організаціях різних 

форм власності, з якими підписано понад 100 угод про співпрацю і про 

створення баз практик для студентів.   

 На виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» відбувався 

поступовий перехід до визначених обсягів навчального навантаження науково-

педагогічного персоналу: на 2016/2017 н. р. встановлено  педагогічне 

навантаження викладачів у обсязі 750 годин на рік, на 2017/2018 н.р. – у обсязі 

675 годин на рік.  
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 Одним із напрямів функціонування системи внутрішнього забезпечення 

якості було оцінювання здобувачів вищої освіти за різними формами. 

Абсолютна успішність студентів становила 89%, якісна успішність – 67%. 

Аналіз результатів ректорських контрольних робіт свідчить, що розбіжність між 

результатами сесійного контролю і контрольних замірів залишкових знань з 

кожної дисципліни не перевищує 5% та водночас показує позитивну тенденцію. 

 За результатами випуску бакалаврів дипломи з відзнакою отримали 61 

бакалаври, що становить 11% від загальної кількості 536 осіб, 53 спеціалістів і 

магістрів, що становить 15% від загальної кількості 351 особа.  

 Якість вищої освіти, що здобувається в Академії, підтверджується рівнем 

працевлаштування випускників і студентів, які ефективно поєднують навчальне 

навантаження та практичну підготовку. Загальний показник працевлаштованих 

випускників-магістрів 2017 року становить понад 89%. 
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5. Післядипломна освіта 

  

 Основним напрямом діяльності Національного центру обліку та аудиту, 

який функціонує в структурі Академії, є проведення курсів удосконалення знань 

аудиторів згідно з програмами, затвердженими Аудиторською палатою України. 

Навчання проводиться за програмами довгострокових та короткострокових 

курсів. Довгострокові курси у 2017 році проводились за наступними 

програмами: 

 1. Аудит фінансових інструментів. 

 2. Міжнароднi стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності: 

практика застосування та актуальні зміни. 

 3. Отримання незалежним аудитором знань щодо систем внутрішнього 

контролю суб’єкта господарювання та використання результатів роботи 

внутрішнього аудиту. 

 4. Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг. 

 Короткострокові курси були проведені за наступними темами: 

 1. Актуальні питання застосування в аудиторській практиці Міжнародних 

стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та 

супутніх послуг. 

 2. Аудит фінансових інструментів.  

 3. Міжнароднi стандарти бухгалтерського обліку і фінансової звітності: 

практика застосування та актуальні зміни. 

 4. Отримання незалежним аудитором знань щодо систем внутрішнього 

контролю суб’єкта господарювання та використання результатів роботи 

внутрішнього аудиту 
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 5.  Організація і методика контролю якості аудиторських послуг фірм, що 

виконують аудити та огляди фінансової звітності, а також завдання з надання 

впевненості і супутні послуги. 

 За 2017 рік навчання за короткостроковими та довгостроковими 

програмами пройшли 404 аудитори. 

 У 2017 році проведено курси підвищення кваліфікації для 29 керівників 

структурних підрозділів з аналізу даних територіальних органів Держстату 

України.  

 Вперше проведено курси підвищення кваліфікації для працівників 

Державного комітету статистики Азербайджанської Республіки. Програма 

підвищення кваліфікації працівників органів державної статистики поєднувала у 

собі теоретичне навчання та практичні заняття в Державній службі статистики 

України.  
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6. Наукова діяльність 

 Наукова діяльність кафедр була спрямована на забезпечення його 

інноваційного розвитку Академії, примноження інтелектуального потенціалу, 

підвищення якості наукових здобутків. 

 У 2017 році Академія в черговий раз взяла участь у тендерних торгах з 

надання послуг у сфері наукових досліджень в електронній системі державних 

закупівель ProZorro. В результаті торгів Академія отримала фінансування з 

бюджету у розмірі 929 тис.грн. на розробку наукових досліджень на замовлення 

Державної служби статистики України: «Розробка методологічних положень із 

складання допоміжного (сателітного) рахунку туризму в Україні», «Розробка 

методики розрахунку характеристик надійності оцінювання показників за 

результатами державного статистичного спостереження "Зміни цін (тарифів) на 

споживчі товари (послуги)"», «Розробка методологічних положень щодо 

перерахунку статево-вікового складу населення за міжпереписний період». 

 Крім того, протягом року було продовжено роботу науково-педагогічними 

працівниками кафедр над розробкою кафедральних науково-дослідних тем 

(таблиця 3). 

 У березні 2017 року рішенням Міністерства освіти і науки України було 

відкрито Спеціалізовану вчену раду Д 26.870.01 зі спеціальностей 08.00.10 

Статистика та 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит  для захисту  

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) економічних 

наук. 

 Протягом 2017 року в Академії було проведено чотири міжнародні 

науково-практичні конференції:  

  



НАЦІОНАЛЬНА    АКАДЕМІЯ    СТАТИСТИКИ,    ОБЛІКУ    ТА     АУДИТУ 

 

Таблиця 3 

Науково-дослідні роботи кафедр 
№ 

п/п 
Назва  роботи Форма звітності  Строк виконання  

1 2 3 4 

Обліково-статистичний  факультет 

Кафедра аудиту  

1.  Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в 

Україні: теорія, методологія та організація.  

 Реєстраційний номер  0113U006166 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 2015  – 2018 рр. 

Кафедра економічної кібернетики та математичних методів 

1.  Напрямки соціально-економічного розвитку 

аграрного сектору економіки в умовах 

глобалізації світових ринків 

Реєстраційний номер 0117U000912 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 
2017  – 2020 рр. 

2.  Теоретико-методичні та практичні аспекти 

діагностики функціонування регіональної 

економічної системи 

Реєстраційний номер  0117U000911 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 

2017  –  2019 рр.. 

 

3.  Системи енергоменеджменту в Україні: 

методологія, теорія, організація.  

Реєстраційний номер  0114U000102 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 2015  – 2018 рр. 

4.  Методологія управління економічними 

процесами в умовах застосування математичних 

методів, інформатизації і розробки 

математичних моделей: теорія, організація, 

методи.  

Реєстраційний номер  0114U000103 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 

2014 – 2018 рр. 

Кафедра інформаційних технологій 

1.  Розробка принципів розвитку соціально-

економічних систем  в умовах невизначеності та 

ризику. 

Реєстраційний номер  0112U001003 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 2014  –     2018 рр. 
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Кафедра  обліку та оподаткування  

1.  Організація і методологія бухгалтерського 

обліку, аналізу та аудиту в умовах глобалізації: 

досвід, проблеми, перспективи. 

Реєстраційний номер  0114U002406 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 
2014  – 2018 рр. 

 

 

2.  Розвиток бухгалтерського обліку в контексті 

фінансово-економічної безпеки суб’єктів 

господарювання: теорія та методологія. 

Реєстраційний номер  0113U005977 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 
2014 -   2018 рр. 

 

 

Кафедра статистики 

1.  Розроблення статистичного забезпечення для 

дослідження соціально-економічного розвитку 

регіонів України в сучасних умовах.  

Реєстраційний номер  0113U005980 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 
2013 р. –  2020 рр. 

 

 

Фінансово-економічний фікультет 

Кафедра економіки та підприємництва 

1.  Статистичне дослідження системних аномалій в 

українському бізнес середовищі  

Реєстраційний номер 0115U000965 

Наукові статті у фахових виданнях, тези, навчальні 

посібники, дисертації, звіт про виконання роботи 2015- 2019 рр. 

Кафедра іноземних мов 

1.  Міжнародна комунікативна компетенція та її 

формування у студентів економічних 

спеціальностей. 

Реєстраційний номер  0113U005979 

Звіт,статті,навчальний посібник 

2013 - 12.2018 рр. 

Кафедра менеджменту зовнішньоекономічної діяльності 

1.  Проблеми відновлення світової економіки в 

умовах глобальної нестабільності» реєстрації. 

Реєстраційний номер 0115U000385 

Монографії, наукові статті, тези, навчальні посібники, 

підручники, дисертації 

протягом року 

2.  Зовнішнє інвестування в країни, що 

розвиваються в умовах глобальної 

нестабільності. 

Реєстраційний номер 0115U000384 

 

Монографії, наукові статті, тези, навчальні посібники, 

підручники, дисертації 

протягом року 
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 1. IV Міжнародна науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

України: економічний та гуманітарний виміри», присвячена пам’яті першого 

ректора Національної академії статистики, обліку та аудиту, доктора 

економічних наук, професора, заслуженого економіста України Івана Ісаковича 

Пилипенка. 

 2. ХV Міжнародна науково-практична конференція з нагоди Дня 

працівників статистики. 

 3. ХVІ Міжнародна науково-практична конференція, присвячена  пам’яті 

д.е.н., професора, заслуженого діяча наук і техніки України О.С. Бородкіна 

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту в Україні: теорія, методологія, 

організація». 

 4. V Міжнародна наукова конференція «Бізнес-аналітика в управління  

зовнішньоекономічною діяльністю». 

 Проведено Всеукраїнську студентську конференцію, присвячену  пам’яті 

д.е.н., професора, заслуженого діяча наук і техніки України О.С. Бородкіна 

«Розвиток системи обліку, аналізу та аудиту: проблеми, перспективи». 

 За результатами наукових досліджень опубліковано 532 наукові праці, у 

т.ч. 68 публікацій у виданнях, які включено до міжнародних наукометричних 

баз, 5 навчальних посібники, 2 монографії, 58 методичних рекомендацій. 

 Упродовж 2017 року члени наукового студентського товариства Академії 

активно приймали участь у роботі студентських наукових гуртків:  

- «Аудитор сучасності»; 

- «Моделювання в економіці»; 

- «Хмарні технології GOGLE в економіці та статистиці»; 

- «Сучасний бухгалтер»; 

- «Статистика у сучасному суспільстві»; 

- «СіЧ» (Слово і Час); 

- «Підкорювачі наукових вершин»; 
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- «Соціальне пізнання і особистість»; 

- «Фінансист»; 

- «Економіст». 

 За результатами ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади студенти 

Академії посіли призові місця: з дисципліни «Статистика» 2 місце  Клименко 

Костянтин Вікторович, зі спеціальності «Прикладна статистика» 2 місце  

Авраменко Надія Федорівна. 
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7. Міжнародна діяльність 

 Основною метою міжнародної діяльності Академії у 2017 році було 

визначення та реалізація перспективних напрямків подальшого розвитку 

міжнародного співробітництва. Головним завданням міжнародної діяльності є 

формування позитивного наукового та освітнього іміджу на міжнародному рівні 

шляхом:  

– поглиблення співпраці з вищими навчальними закладами-партнерами в 

освітній, науковій і виховній діяльності;  

– продовження роботи із залучення іноземних студентів на підготовче 

відділення та навчання за бакалаврськими і магістерськими програмами;  

– сприяння ефективній проектній, колективній та індивідуальній міжнародній 

грантовій діяльності Академії;  

– збільшення кількості наукових публікацій науково-педагогічних 

працівників, аспірантів, докторантів та студентів за кордоном. 

 1. У 2017 році продовжено роботу щодо створення на базі Академії 

Міжнародного інституту по підготовці та підвищенню кваліфікації працівників 

офіційної статистики для країн СЄКЦА в системі Організації Об’єднаних Націй. 

Першим результатом такої роботи стало проведення курсів підвищення 

кваліфікації працівників Державного комітету статистики Азербайджанської 

Республіки.  

 2. Успішно реалізовано проекти Erasmus+ KA 1 на навчальний рік  з 

наступними вищими навчальними закладами:  

 Жешувський Університет (Польща) 

 Університет Business School PAR (Хорватія) 

 Вища Банківська Школа м. Познань (Польща). 

 3. Налагоджено зв’язки з вищими навчальними закладами – потенційними  

партнерами по програмі Erasmus+ KA 1: 
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 Група Шкіл Національної Економіки та Статистики (GENES) (Франція) 

 Факультет Комерційних та Бізнес Наук м. Целе (FCBS) (Словенія) 

 Університет John Von Neumann (Pallasz Athene) (Угорщина) 

 Варшавська Школа Економіки 

 4. Подано заявку на отримання права проведення в Академії модуля ім. 

Жана Моне з популяризації ідей європейської інтеграції. 

 5. Розроблено та імплементовано навчальні програми з підготовки кадрів у 

сфері офіційної статистики на основі кращих європейських практик – European 

Statistical Training Program ESTP. 

 6. За підтримки Євростату розпочато  приєднання Академії до 

європейської магістерської програми у сфері офіційної статистики – ЕМОС. 

 7. Академія акредитована за програмами АССА, що надає можливість 

випускникам одночасно з магістерськими дипломами отримувати сертифікати 

цієї глобальної міжнародної професійної організації у сфері фінансів, облік та 

аудиту.  

 8. Спільно з польськими вищими навчальними закладами запроваджується 

одна з найбільш престижних професійних програм – підготовка магістрів бізнес-

адміністрування (МВА). 
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8. Діяльність бібліотеки 

 

Бібліотека Національної академії статистики, обліку та аудиту  як 

інформаційний та науково-комунікативний центр, протягом 2017 р. 

продовжувала виконувати основні свої завдання:  

− формувати книжковий фонд та фонд періодичних видань у відповідності з 

навчальними програмами та інформаційними запитами користувачів; 

− здійснювати книжкове забезпечення студентів та професорсько-

викладацького складу; 

− забезпечувати вчасне інформування професорсько-викладацького складу 

відповідно до вимог часу; 

− популяризувати нові надходження до бібліотечного фонду; 

− розширювати перелік бібліотечних послуг для студентів; 

− виховувати культуру читання серед молоді. 

Основний фонд  бібліотеки Академії складає – 105203 примірника, серед 

яких 95408 – навчальна література та 9795 – наукові видання. У 2017 р. 

бібліотеку відвідало 1793 користувачі. Книговидача, на два пункти видачі 

документів,  дорівнювала 8965 видань.  

Відповідно до планових завдань впродовж 2017 р. працівники бібліотеки 

Академії:  

- доукомплектовували бібліотечний фонд профільними виданнями; 

- організовували виставки нових надходжень; 

- проводили лекції-тренінги по удосконаленню практичних навичок пошуку 

у базах даних Scopus та Web of Science, а також організації наукової 

роботи з допомогою бібліографічного менеджера Mendeley; 

- надавали інформаційні довідки стосовно використання Інституційного 

репозитарію та електронного каталогу; 
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- спільно з редакційно-видавничим відділом у рамках проекту Library 

Publising брали участь у підготовці до друку видань Академії, а саме: 

підручників, навчальних посібників, методичних матеріалів та 

періодичних видань. 
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9. Навчально-виховна робота 

 

Навчально-виховна робота проводилась з метою формування 

гуманістичних цінностей, національно-патріотичної свідомості, корпоративної 

культури та академічної доброчесності студентів, аспірантів та докторантів, 

відповідно до плану навчально-виховної роботи.  

В Академії відбулися наступні загальноакадемічні навчально-виховні, 

спортивні та культурні заходи: 

 Проведена посвята студентів у першокурсники, яка відбулась 1 вересня 

у приміщення Головного управління статистики у м.Києві. 

 Традиційне свято першокурсників «Дебют першокурсника». 

 Студентський концерт до Дня студента. 

 У день народження Т.Г.Шевченка проведено Шевченківські дні, 

підготовлено композицію, присвячену дню народження великого 

Кобзаря.  

 Організовано композицію, присвячену Дню козацтва. 

 Відзначено концертом художньої самодіяльності студентів День 

перемоги над нацизмом. 

 Організовано урочисте вручення дипломів випускникам 

бакалаврам,спеціалістам та магістрам. 

 Організовано спортивні змагання з волейболу, баскетболу, боксу між 

командами факультетів. 

 Проведено тижні факультетів: у жовтні тиждень фінансово-

економічного факультету, у березні – тиждень обліково-статистичного 

факультету. 

 Зі студентами першокурсниками проведено бесіди «Історія становлення 

і розвитку Академії». 
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 Створено соціокультурний простір у студентському гуртожитку, 

обрано Студраду гуртожитку та її голову.  

 Проведено круглий стіл на тему: «Голодомор 1932-1933 рр.в Україні: 

сучасні дискусії в історіографії». 

 Продовжував свою діяльність туристичний клуб, організовано 

туристичний похід в  Карпати. 

 Відзначено День Соборності України проведенням круглого столу зі 

студентами старших курсів. 

 Організовано святкування до Дня Святого Валентина. 

 Міжнародний день рідної мови відзначений виставкою стінгазет та 

тематичними заняттями. 

 Традиційно відзначено Свято Масляної. 

 Проведено конкурси «Міс НАСОА», «Містер НАСОА». 

 На Свято Великодня проведено благодійну акцію «Великодній кошик» 

для дітей сиріт і людей похилого віку. 

В рамках  соціального захисту проведено анкетування студентів на 

визначення основних потреб і запитів в соціально-гуманітарній діяльності, 

здійснено матеріальне заохочення студентів-відмінників та активістів, 

проводиться постійний психолого-педагогічний супровід студентів-мешканців 

гуртожитку. 

Здійснюються  заходи постійного превентивного виховання студентів: 

 Проведення бесід та заходів з проблеми формування здорового способу 

життя.  

 Проведення бесід з профілактики правопорушень. 

 Проведення бесід зі студентами першокурсниками про основи збереження 

свого здоров’я, недопущення вживання тютюнових, спиртогорілчаних, 

слабоалкогольних напоїв, в тому числі у приміщенні та на території 

Академії. 
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 Проведення лекції на тему: «Небезпека шкідливих звичок та шляхи їх 

подолання». 

 Тематичні виховні години до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, 

Міжнародним днем відмови від куріння на тему: «В здоровому тілі – 

здоровий дух». 

 Проведення роботи (лекції, бесіди, анкетування, «скриньки довіри») з 

попередження проявів хабарництва та службових зловживань.  

 Проведення зборів студентів щодо питань навчальної дисципліни і 

підвищення рівня виховної роботи в студентському колективі. 

 Індивідуальне консультування студентів-першокурсників та їх батьків з 

питань адаптації до навчання в академії. 

 Перегляд відеоматеріалів про згубний вплив наркотиків на здоров’я 

людини у рамках Міжнародного дня боротьби з наркоманією. 

 До організації навчально-виховної роботи залучається Студентська рада, 

члени якої приймають активну участь у громадському житті Академії. 
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