Додаток 9 до Правил прийому на навчання
до Університету державної фіскальної служби України в 2019 році

Порядок прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства,
до Університету державної фіскальної служби України
1.
Іноземці вступають до Університету за акредитованими освітніми
програмами:
1) двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (до 01 листопада і до
01 березня відповідно): для здобуття ступенів бакалавра, магістра – за
результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2 пункту 5
цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та
мови навчання;
2) упродовж року для навчання в аспірантурі, докторантурі – за
результатами оцінювання/розгляду поданих згідно з підпунктами 1, 2, 10 пункту
5 цього Порядку документів та вступних випробувань з визначених предметів та
мови навчання;
3) упродовж року для навчання за програмами підготовчого факультету,
відділення (підрозділу), з вивчення державної мови та/або мови навчання, а
також для здобуття післядипломної освіти, підвищення кваліфікації, стажування,
у порядку переведення та поновлення – на підставі рішення приймальної комісії
Університету за результатами вивчення нею документів, поданих згідно з
пунктом 5 цього Порядку;
2. Навчання іноземців за денною та заочною формами навчання
здійснюється на підставі документів про раніше здобутий рівень освіти, які були
отримані не раніше ніж за 10 років до дати звернення із заявою щодо вступу до
Університету ДФС України.
3. Університет здійснює обчислення балів/оцінок вступника на основі
документа про попередній здобутий рівень освіти та встановлює мінімально
необхідне для вступу значення кількості балів/оцінок із загальноосвітніх
предметів, з яких проводяться вступні випробування.
4. Зарахування на навчання для здобуття вищої освіти на відповідному
рівні вищої освіти здійснюється за результатами вступних випробувань та на
підставі академічних прав на продовження навчання, що надаються документом
про здобутий рівень освіти в країні його походження, та врахування балів
успішності, що дають право для продовження навчання на наступному рівні
вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про
здобутий рівень освіти.
5. Для вступу до Університету іноземець особисто подає до відповідного
структурного підрозділу/приймальної комісії заяву у паперовій формі.
До заяви іноземець додає:
1) документ (оригінал та його копію) про раніше здобутий освітній
(освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ;
2) додаток (оригінал та його копію) до документа про раніше здобутий
освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ
(за наявності);

3) академічну довідку, видану іноземним/українським навчальним
закладом (у разі переведення або поновлення на навчання, починаючи з другого
курсу, додається академічна довідка);
4) оригінал та копію документа, в якому міститься інформація про зміст
навчальної програми за попереднім ступенем (рівнем) вищої освіти, отримані
кредити, тривалість навчання та успішність з навчальних дисциплін (у разі
відсутності цієї інформації у додатку до документа про освіту), при вступі для
здобуття ступеня магістра або післядипломної освіти, якщо відсутність цієї
інформації унеможливлює здійснити визнання кваліфікації за документом;
5) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує
особу без громадянства;
6) поліс медичного страхування, якщо інше не передбачено міжнародними
договорами України;
7) 4 фотокартки розміром 30 х 40 мм;
8) копію посвідчення закордонного українця (за наявності);
9) іноземці, які вступають на навчання за програмами академічної
мобільності, подають документи, затверджені правилами прийому до
Університету та/або передбачені вимогами міжнародних програм та/або
договорів, в рамках яких реалізується академічна мобільність.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 5 цього пункту, мають бути
перекладені українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи, зазначені у підпунктах 1 – 4 цього пункту, мають бути
засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується в цій країні
для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною установою
України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
6. Заява та документи, зазначені в цьому пункті, зберігаються в особовій
справі вступників/студентів.
7. Навчання іноземців на підготовчому відділенні Університету
здійснюється за денною формою згідно з навчальними програмами,
розробленими навчальним закладом.
8. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується
прийом на навчання, нормативні терміни навчання в Університеті ДФС України
вказані в додатку 1 Правил прийому.
9. Вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра (на 1-й курс
першого (бакалаврського) рівня вищої освіти) проводяться предметними
екзаменаційними комісіями згідно затвердженого графіка в декілька сесій:
Галузь знань

Вступні випробування
08 Право
українська мова (співбесіда)
історія України
05
Соціальні
та
поведінкові
науки, українська мова (співбесіда)
07 Управління
та
адміністрування,
математика
122 Інформаційні технології
Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.
10. Вступні випробування для здобуття ступеня бакалавра на 1-й курс (зі
скороченим строком навчання) або на 2-3 курс першого (бакалаврського рівня

вищої освіти) проводяться предметними екзаменаційними (українська мова
(співбесіда)) та фаховими атестаційними комісіями згідно затвердженого графіка
в декілька сесій:
Галузь знань
Вступні випробування
08 Право;
українська мова (співбесіда)
05 Соціальні та поведінкові науки;
07 Управління
та
адміністрування; фахове вступне випробування за
відповідною спеціальністю
122 Інформаційні технології
11. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра (крім
спеціальності 081 Право) проводяться фаховими атестаційними комісіями
згідно затвердженого графіка в декілька сесій:
Освітній ступінь
Магістр

Вступні випробування
українська мова (співбесіда)
фахове випробування за відповідною
спеціальністю
іноземна мова

12. Вступні випробування для здобуття освітнього ступеня магістра за
спеціальністю 081 Право проводяться фаховими атестаційними комісіями
згідно затвердженого графіка в декілька сесій:
Освітній ступінь
Магістр

Вступні випробування
українська мова (співбесіда)
загальні навчальні правничі компетентності
фахове вступне випробування з права
іноземна мова

Результати вступних випробувань оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів
з кожного предмету. На навчання зараховуються особи, рівень знань яких з
предметів оцінений не нижче 100 балів. З української мови рівень знань
оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.
13. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за
кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов'язковою є процедура
визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно
до Порядку визнання здобутих в іноземних закладах вищої освіти ступенів вищої
освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 05 травня
2015 року № 504, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015
року за № 614/27059. Процедура визнання Документа з метою продовження
навчання здійснюється Університетом до початку другого семестру першого
року навчання його власника.
14. Зарахування до Університету ДФС України на навчання за рахунок
коштів юридичних, фізичних осіб проводиться на основі рекомендацій

Приймальної комісії за результатами вступних випробувань окремо з кожної
спеціальності і форми навчання.
15. Накази про зарахування іноземців на навчання видаються ректором
Університету на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування
на навчання з додатками до них формуються в Єдиній державній електронній
базі з питань освіти.

