
 

 

 

  



5) розміщення на офіційному веб-сайті закладу вищої освіти 

обов’язкової інформації , передбаченої законодавством.  

  

ІІ. Звіт про значення показників порівняльних критеріїв надання та 

підтвердження статусу національного закладу вищої освіти  

  

Таблиця 1. Здобувачі вищої освіти  

Ступінь 

(ОКР)  
Код та 

спеціальність  
Кількість  Проходили 

стажування в  
іноземних  

ЗВО  

Здобули 

призові місця  
Іноземних 

громадян  
Громадян з 

країнчленів  
ОЕСР  

 

072  
«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування  

122    1  18  1  

073 

Менеджмент  
59      5    

051  
«Економіка»  

39    1      

071 «Облік і 

оподаткуван 

ня»  

173          

 

072  
«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування  

170      1    

073 

Менеджмент  
49      1    

051  
«Економіка»  

28      3    

071 «Облік і 

оподаткуван 

ня»  

82          

 

051  

«Економіка»  

1          

071 «Облік і 

оподаткуван 

ня»  

5          

072  
«Фінанси, 

банківська 

справа та 

страхування  

2          

              



   730  -  2  28  1  

 Разом:  П1  П2  П3  П4  П5  

  

Таблиця 2. Наукові, науково-педагогічні працівники  

Факультет  

(Інститут)  

Кафед

р 
а 

відділ 

тощо  

Кількі

ст 
ь  

Проходи

ли 

стажуван

ня  
в 

іноземни

х  

ЗВО  

Здійснювали 

наукове 

керівництво 

(консультува

ння) не 

менше 

п’ятьох 

здобувачів 

наукових 

ступенів, які 
захистилися в  

Україні   

Науковопедагог

ічні працівники 

, науковий 

ступінь та/або 

вчене звання  

Науковопедагог

ічні 

працівники, 

доктори наук 

та/або 

професори  

фінансово- 

економічний 

факультет  

Інозем

н их 

мов  
10  0  0  

3  

  
0  

  Еконо

мі 
ки та 

підпри

є 

мницт

ва  

8  0  0  5  1  

  Менед

ж 

менту 

ЗЕД  

10  2    
0  

7  0  

  Філос
о фії 
та  

СГД  

11  1   

  

1  

  

7  

  

2  

  

  Фінан

сі 
в,  
банків

с ької  
справи 

та 

страху

в ання  

9  0  0  6  2  

Обліковостатисти

чний  

Кафедр

а 

аудиту  

9  0  1  8  3  



  Кафедр

а 

економі

ч ної 

кіберне

ти ки та 

математ

и чних 

методів  

9  0  1  8  2  

  Кафедр

а 

інформ

ац ій-  
них 

техно- 

логій  

7  0  0  6  0  

  Кафедр

а  
обліку  

та 

оподатк

у вання  

       13  0  0  11  6  

  Кафедр
а 

статист

ик 
и  

7  2  3  6  3  

    93  5  6  67  19  

Разом:  П6  П7  П8  П9  П10  

  

Таблиця 3. Наукометричні показники  
Факультет (інститут)  Кафедра відділ 

тощо  
Прізвище, ім’я, по 

батькові наукового, 

науковопедагогічного 

працівника 11  

ID Scopus (за 

наявності)  
Індекс 
Гірша  
Scopus 12  

ID Web of 

Science  
Індекс 
Гірша  
Web of  
Science  
13  

Обліковостатистичний  Кафедра аудиту  Корінько Микола 

Данилович  
Ідентифікатор 

автора:  
36069579100  

–  –  –  

Кафедра 

економічної 

кібернетики та 

математичних 

методів  

Моцний Федір 

Васильович  
Ідентифікатор 

автора:  
6603584284  

4  –  –  

Кафедра 

інформацій- 

них техно- 

логій  

Одноволик Вадим 

Іванович  
Ідентифікатор 

автора:  
6507073993  
36069956500  

2  –  –  

Кафедра 

статистики  Осауленко Олександр 

Григорович  

Ідентифікатор 

автора:   
57190370424  

–  F-3856-2018  –  

Фінансів, 

банківської 

справи та 

страхування  

  
Бондарук Т.Г.  

  

Ідентифікатор 

автора:   
36069133900  

–  Q-51662016  –  



       П12    П13  

 Разом:      6    –  

  

Таблиця 4. 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, 

науковопедагогічного 

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)  
Обліковостатистичний 

фінансово- 
економічний 

факультет  

Кафедра 

аудиту  
Корінько  
Микола  Данилович  
Korinko, M. D.  

7  Diversification in 

enterprise life cycle. 
Actual Problems of  
Economics. 2008  

–    

Organizationaleconomic 

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 

businessprocesses 
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  

Korin’ko, M. D.  1  Liabilities settlement 

accounting within the 

procedure of economic 
entities liquidation. 

Actual Problems of  
Economics. 2011  

Кафедра 

інформацій- 

них техно- 

логій  

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 
економічної 

кібернетики 

та  
математични 

х методів  

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  

–   

http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr
http://scholar.google.com/scholar?cluster=11176278618850224588&hl=en&oi=scholarr


Kovalyuk, Z.D.,  
Motsnyi, F.V., Zinets,  
O.S., Terranova, M.L., 

Rossi, M. An 
innovative and viable 
route for the realization 
of ultra-thin 

supercapacitors 
electrodes assembled 
with carbon nanotubes   
// Journal of  
Nanoscience and  
Nanotechnology. 2009.  
Motsnyi, F.V.,  
Smolanka, O.M., 

Peresh, E.Yu., Virko, 
S.V., Dorogan, V.G. 

Change of 
excitonphonon 

interaction in layered 

ferroelastic crystals 
(Cs3Bi2I9)  //  
Physica B: Condensed  
Matter. 2008  
Yaremko, A., Dorogan, 

V., Motsnyi, F. Raman 
spectroscopy study of 

the Fermi resonance 

between a local 
vibration and the 

twophonon spectrum in  
PbI2 crystal //   Journal 

of Raman  
Spectroscopy. 2008.  
Konchits, A.A.,  
Kolesnik, S.P.,  
Yefanov, V.S.,  
Tamburri, E.,  
Terranova, M.-L. ESR 
study of hydrogen 

sorption/desorption 
kinetics in poly 

(Orthoanisidine) and  
POA/SWNTs  
composite films  // 

NATO Science for 
Peace and Security 

Series C:  
Environmental  
Security. 2008  
Konchits, A.A.,  
Motsnyi, F.V., Petrov,  

 

    Yu.N., Sessa, V., 

Rossi, M. Magnetic 

resonance study of Ni 

nanoparticles in 

singlewalled carbon 

nanotube bundles // 

  



Journal of Applied 

Physics. 2006  

Motsnyi, F.V.,  
Smolanka, O.M.,  
Sugakov, V.I., Peresh, 
E.Yu. Giant  
thermodynamical  
optical effect near 

ferroelastic phase 
transition point in 

Cs3Bi2I9layered  
crystal  // Solid State 
Communications.  
2006.  
Konchits, A.A.,  
Motsnyi, F.V.,  
Terranova, M.- 
L.Towards spintronics: 

Superparamagnetism of 
nanoparticles in carbon 

nanotubes  //   
Proceedings of CAOL  
2005: 2nd International  
Conference on  
Advanced  
Optoelectronics and 

Lasers. 2005.  
Motsnyi, F.V.,  
Dorogan, V.G.,  
Kovalyuk, Z.D., 
Okulov, S.M., 
Yaremko, A.M.  
Spectroscopic studies of 

2H-PbI2(Mn)  
layered crystals  // 
Physica Status Solidi 

(B) Basic Research.  
2005.  
MacHulin, V.F.,  
Motsnyi, F.V.,  
Smolanka, O.M.,  
Svechnikov, G.S., 
Peresh, E.Yu. Effect of 
temperature variation 

on shift and broadening 
of the exciton band in 
Cs3Bi2I9layered 
crystals //  Low 

Temperature Physics.  
2004.  



Machulin, V.F.,  
Motsnyi, F.V., Peresh,  
E.Yu., Smolanka,  
O.M., Svechnikov, G.S. 

Effect of temperature 

variation on shift and 

broadening of exciton 

band in  

 

    Cs3Bi2I9 layered 

crystals  // Fizika 

Nizkikh Temperatur 

(Kharkov). 2004.  

  

Motsnyi, F.V., Peresh, 
E.Yu., Smolanka, O.M. 
Nontraditional 
temperature shift of the 

fundamental absorption 
edge for layered 
substances and the 
ferroelastic phase 

transition in Cs 3Bi2I9  
// Solid State 
Communications.  
2004.  
Terranova, M.L.,  
Sessa, V., Botti, S.,  
Lytvyn, P.M.,  
Yukhymchuk, V.O. 
Nanocomposite  
Si/diamond layers: 

Room temperature 

visible-light emitting 

systems //   Advanced 

Materials. 2003.  
Terranova, M.L.,  
Sessa, V., Botti, S.,  
Lytvyn, P.M.,  
Yukhymchuk, V.O. 

Nanocomposite  
Si/diamond layers: 
Room temperature 
visible-light emitting 
systems //  Chemical 
Vapor Deposition.  
2003.  
Motsnyi, F.V. Physics 
of 2H-PbI2 layered 

single crystals with 
hydrazine 

nanoparticles  // 

Proceedings of the  
International  
Conference on  
Advanced  
Optoelectronics and  
Lasers, CAOL. 2003.  



Gimyk, I., Krupych,  
O., Martunyuk- 
Lototska, I., Motsnyi, 

F., Vlokh, R. Phase 
coexistence in  
Cs3Bi2I9ferroelastics: 

Optical, dilatation and 

ultrasonic velocity 

studies  //  Ukrainian 

Journal of Physical 

Optics. 2003.  
Budzulyak, I.,  
Kovalyuk, Z.,  
Orletskyi, V., Motsnyi,  
F. Obtaining of  

 

    activated carbon 

materials for 

supercapacitors  // 

Molecular Crystals and 

Liquid Crystals Science 

and Technology Section 

A: Molecular Crystals 

and Liquid Crystals. 

2002.  

 

 

Motsnyi, F.V. Study of 
emission recombination 
in GaAs/AlxGa1-xas  
heterostructures with 

single auantum wells //   
Izvestiya Akademii 

Nauk. Ser.  
Fizicheskaya. 2001.  

Lisitsa, M.P., Motsnyǐ,  
F.V., Motsnyǐ, V.F.,  
Prokopenko, I.V. The 

effect of dislocations 

formed during growth on 

the structure and 

photoluminescence of i-

n--n-n+-GaAs epilayers 

and on the related 

microwave transistors 

parameters  // 

Semiconductors.  
2001.  
Motsnyi, F.V. 
Technology of 
intercalation and new 
effects in PbI2 single 

crystals intercalated by 
hydrazine  // Molecular 
Crystals and Liquid  
Crystals Science and 

Technology Section A: 

Molecular Crystals and 

Liquid Crystals. 2000.  
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Таїсія  

Григорівна  

4  Бондарук Т. Г. 

Механізм 
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  П14          
Разом:  4      1    

  

  

Таблиця 5. 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 

науковопедагогічними та науковими  

працівниками  

П19  2  



Кількість об’єктів права 

інтелектуальної власності, які 

комерціалізовано закладом вищої  

П20  –  

освіти  та/або  його  науково-   

педагогічними 

працівниками  

та  науковими    

  

Таблиця 6. 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  

38  

  

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  

11  

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, але не більше 

трьох відсотків останніх років (стосується 

здобувачів вищої освіти, для яких передбачається 

складення 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  

-  



4  Кількість науково-педагогічних і наукових 

працівників, які не менше трьох місяців протягом 

звітного періоду або із завершенням у звітному 

періоді стажувалися, проводили навчальні заняття в 

іноземних закладах вищої освіти (наукових 

установах) 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  

5,3  

5  Кількість здобувачів вищої освіти, які здобули у  0,3  

 

 звітному періоді призові місця на Міжнародних 

студентських олімпіадах, ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади, ІІ етапі Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт, інших 

освітньо-наукових конкурсах, які проводять або 

визнані МОН, міжнародних та всеукраїнських 

культурно-мистецьких проектах, які проводять або 

визнані Мінкультури, на Олімпійських,  

Паралімпійських, Дефлімпійських іграх, Всесвітній 

та Всеукраїнській універсіадах, чемпіонатах світу, 

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   

 

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  

28  

7  Середньорічна кількість громадян-членів 

Організації економічного співробітництва та 

розвитку – серед здобувачів вищої освіти, які 

навчаються за кошти фізичних або юридичних осіб, 

за денною формою навчання за останні три роки  

1  



8  Середнє значення показників індексів Гірша 

науково-педагогічних 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 науко метричних базах, визнаних 

МОН, приведене до кількості науково-педагогічних 

і наукових працівників цього закладу  

0,06  

9  Кількість науково-педагогічних та наукових 

працівників, які мають не менше п’яти публікацій у 

періодичних виданнях, які на час публікації було 

включено до наукометричної бази Scopus, 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   

4,3  

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 захистилася 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  

6,4  



12  Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 

що зареєстровані закладом вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) його науковопедагогічними 

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  

2,15  

13  Кількість об’єктів права інтелектуальної власності, 

які комерціалізовано закладом вищої освіти та/або 

зареєстровані (створені) його науковопедагогічними 

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  

-  

  

ІІІ. Інформація про досягнення закладу вищої освіти за 

преміальними критеріями надання та підтвердження статусу 

національного закладу вищої освіти  

  

Інформуємо про досягнення закладу вищої освіти за преміальними 

критеріями надання та підтвердження статусу національного закладу вищої 

освіти за номінаціями:  

1) місце закладу вищої освіти в міжнародних та незалежних 

рейтингах:  

- рейтинг  університетів  і  науково-дослідних 

 інститутів «Бібліометрика української науки» серед 132 

інституцій НАСОА займає 33сходинку.  

- «Ranking Web of University. Top Universities by Google Scholar  

Citations» НАСОА займає 245 місце серед закладів вищої освіти 

України, на континентальному рівні – 4777 місце та  18829 місце 

у світовому масштабі.   

- «Топ 200 Україна» у 2017 р. з 200 закладів вищої освіти  НАСОА 

зайняла 133 місце.  

- у рейтингу прозорості університетів CEDOS, НАСОА серед 172 

вузів зайняла 67 місце з результатом – 43,5.   

- у консолідованому рейтингу ВНЗ України у 2017 р. НАСОА 

зайняла 195 місце;  



- бібліотека НАСОА є учасником інноваційного проекту ElibUkr 

(«Електронна бібліотека України: створення Центрів знань в 

університетах України») .   

2) наявність іноземних та міжнародних акредитацій:  

Освітня програма по підготовці магістрів з обліку та оподаткування 

акредитована Комісією з акредитації Асоціації Присяжних Сертифікованих 

Бухгалтерів (Association of Chartered Certified Accountants).   

3) кількість науково-педагогічних та наукових працівників, яким 

протягом останніх 10 років було присвоєно почесні звання України - 2;  

4) кількість випускників закладу вищої освіти, яким протягом 

останніх 10 років було присвоєно почесні звання України - відсутні;  

5) кількість випускників закладу вищої освіти, які підтвердили своє 

працевлаштування протягом трьох років (може використовуватись 

інформація, яка отримана не раніше, ніж через шість місяців після отримання 

документів про вищу освіту та закінчення навчання) – за даними моніторингу 

працевлаштування випускників Національної академії статистики, обліку та 

аудиту близько 98% випускників успішно працевлаштовуються протягом 

трьох років після здобуття вищої освіти.  

  

  


