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1. Загальні положення  
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення співбесід при 

прийомі на перший курс на основі повної загальної середньої освіти для здобуття 
ступеня бакалавра з окремими категоріями осіб, визначених Правилами прийому 

до Університету державної фіскальної служби України (далі - Правила прийому).  
1.2. Організація і проведення співбесід здійснюється згідно з Умовами 

прийому до вищих навчальних закладів України (на відповідний рік), Правил 

прийому до Університету державної фіскальної служби України (на відповідний 

рік) та Положенням про Приймальну комісію Університету ДФС України.  
1.3. Інформація про порядок проведення співбесід, що проводяться 

Університетом, доводиться до відома вступників до початку вступної кампанії. 

 

2. Організація та проведення співбесід  

2.1. Співбесіди при прийомі осіб на перший курс на основі повної загальної 

середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра проводяться з особами: 
– визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту"; 
– яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане право на прийом без 
екзаменів до державних вищих навчальних закладів за результатами співбесіди; 

– особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати навчальний заклад 
(за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);  

2.2. Співбесіди з особами, які на основі повної загальної середньої освіти 
вступають для здобуття ступеня бакалавра денної та заочної форм навчання 
проводяться в усній формі з профільного предмету, а саме;  

- за спеціальностями: економіка; фінанси, банківська справа та страхування; 
облік і оподаткування; комп'ютерні науки та інформаційні технології - з 
математики;  

- за спеціальностями: підприємництво, торгівля та біржова діяльність; право; 
менеджмент; міжнародні економічні відносини - з історії України.  

2.3. Для проведення співбесід утворюються комісії, що є функціональними 
підрозділами Приймальної комісії Університету.  

2.4. Співбесіда з кожної дисципліни проводиться не менше ніж двома членами 
комісії з кожним вступником, яких призначає голова предметної комісії згідно з 
розкладом у день проведення співбесіди. Під час співбесіди члени відповідної 
комісії відмічають правильність відповідей в аркуші співбесіди, який по 
закінченню співбесіди підписується вступником та членами комісії для проведення 
співбесід. 

2.5. Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.  
2.6. Під час проведення співбесід, Університет повинен забезпечити спокійну 

й доброзичливу атмосферу, а вступникам надати можливість самостійно, найбільш 
повно виявити рівень своїх знань і умінь.  

Сторонні особи без дозволу голови Приймальної комісії Університету до 
приміщень, в яких проводяться співбесіди, не допускаються.  



2.7. Для проведення співбесід Університетом формуються екзаменаційні 

групи у порядку реєстрації документів, відповідно до груп формуються відомості 
співбесіди. Кількість вступників в екзаменаційних групах не повинна 

перевищувати 30 осіб. Особам, які допущені до складання співбесід, видається 
аркуш результатів вступних випробувань встановленої форми.  

2.8. Розклад співбесід, що проводяться Університетом, затверджується 

головою Приймальної комісії і оприлюднюється шляхом розміщення на веб-сайті 

та інформаційних стендах відбіркових комісій не пізніше ніж за три дні до початку 

прийому заяв та документів для вступу на навчання за відповідним ступенем та 

формами навчання.  
2.9. Інформація про результати співбесіди оголошується вступникові в день її 

проведення.  
2.10. За результатами співбесіди комісія робить висновок про відповідність 

(невідповідність) рівня знань вступника необхідному для навчання в Університеті 

та дає рекомендацію Приймальній комісії про можливість (неможливість) 
зарахування вступника до Університету за результатами співбесіди.  

2.11. Зарахування таких осіб на навчання проводиться після рекомендації 

Приймальною комісією Університету за умови подання ними в установлені 

терміни до Приймальної комісії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 

з конкурсних предметів із результатами не нижчими, що передбачені Правилами 

прийому до Університету. 

2.12. Перескладання співбесіди з метою підвищення оцінки не дозволяється.  
2.13. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на 

навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з 
конкурсних предметів із результатами, не нижчими передбачених Правилами 

прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.  
2.15. Порядок подання та розгляду апеляцій вступників щодо результатів 

співбесіди визначається Положенням про порядок роботи апеляційної комісії 
Університету державної фіскальної служби України. 
 


