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ВСТУП
Україна визначила орієнтир на входження в освітній простір Європи. Цей процес
передбачає модернізацію освітньої діяльності в контексті європейських вимог, одним із
шляхів якої є впровадження такого багатоцільового механізму як Європейська кредитнотрансферна система (ЕСТS).
ECTS - була розроблена в експериментальному проекті, організованому в рамках
програми «Іразмес» як засіб покращання визнання освіти для навчання за кордоном. Зовнішнє
оцінювання ECTS продемонструвало потенціал системи, і Європейська комісія вирішила
включити ECTS у свою програму «Сократес». ECTS зараз рухається від своєї обмеженої вузької
експериментальної стадії до ширшого використання як елемента європейського масштабу у
вищій освіті.
ECTS забезпечує інструментом, щоб гарантувати прозорість, збудувати мости між
навчальними закладами і розширити можливості вибору для студентів. Система сприяє
полегшенню визнання навчальних досягнень студентів закладами через використання
загальнозрозумілої системи оцінювання – кредити і оцінки – а також забезпечує засобами для
інтерпретації національних систем вищої освіти.
Система ECTS базується на трьох ключових елементах: інформації (стосовно навчальних
програм і здобутків студентів), взаємної угоди (між закладами-партнерами і студентом) і
використання кредитів ECTS (щоб визначити навчальне навантаження для студентів). Ці три
ключові елементи приводяться в дію через використання трьох основних документів:
інформаційного пакета, форми заяви навчального контракту і переліку оцінок дисциплін. Більш
за все ECTS використовується студентами, викладачами і закладами, які хочуть зробити
навчання за кордоном невід’ємною частиною освітнього досвіду.
За своєю суттю ECTS жодним чином не регулює змісту, структури чи еквівалентності
навчальних програм. Це є питаннями якості, яка повинна визначатися вищими навчальними
закладами під час створення необхідних баз для укладання угод про співпрацю, двосторонніх чи
багатосторонніх. Кодекс хорошої практики, що називається ECTS, забезпечує цих дійових осіб
інструментами, щоб створити прозорість і сприяти визнанню освіти.
Використання ECTS є добровільним і базується на взаємній довірі і переконанні щодо
якості навчальної роботи освітніх закладів-партнерів.
ECTS забезпечує прозорість через такі засоби:
- кредити ECTS, які є числовим еквівалентом оцінки, що призначається розділам курсу,
щоб окреслити обсяг навчального навантаження студентів, необхідний для завершення курсу;
- інформаційний пакет, який дає письмову інформацію студентам і працівникам про
навчальні заклади, інститути/факультети, організації і структуру навчання і розділів курсу;
- перелік оцінок з предметів, який показує здобутки студентів у навчанні у спосіб, який є
всебічним і загальнозрозумілим, і може легко передаватися від одного закладу до іншого;
- навчальний контракт, що стосується навчальної програми, яка буде вивчатися, і
кредитів ECTS, які будуть присвоюватись за успішне її закінчення, є обов’язковим як для
місцевого і закордонного закладів, так і для студентів.
ECTS також дає можливість для подальшого навчання за кордоном. З ECTS студент не
обов’язково повернеться назад до місцевого закладу після періоду навчання за кордоном;
він/вона може віддати перевагу тому, щоб залишитися у закордонному закладі – можливо, щоб
здобути ступінь – чи навіть перейти до третього закладу. До компетенції закладів належить
вирішувати прийнятне це чи ні, і які умови студент повинен виконати, щоб одержати диплом чи
реєстрацію перезарахування. Перелік оцінок дисциплін є особливо корисним за цих умов,
оскільки він показує історію навчальних здобутків студентів, яка допоможе закладам приймати
ці рішення.

Використання згаданої організації навчання в Університеті державної фіскальної служби
України (далі - Університет) передбачає впровадження обліку трудомісткості навчальної роботи
в кредитах.
Кредити ECTS є числовим еквівалентом оцінки (від 1 до 60), призначеної для розділів
курсу, щоб охарактеризувати навчальне навантаження студента, що вимагається для їх
завершення. Вони відображають кількість роботи, якої вимагає кожен блок курсу, відносно
загальної кількості роботи, необхідної для завершення повного року академічного навчання у
закладі, тобто лекції, практична робота, семінари, консультації, виробнича практика, самостійна
робота – в бібліотеці чи вдома – і екзамени чи інші види діяльності, пов’язані з оцінюванням.
ECTS, таким чином, базується на повному навантаженні студента, а не обмежується лише
аудиторними годинами.
Кредити ECTS – це скоріше відносне, а не абсолютне мірило навчального навантаження
студента. Вони лише визначають, яку частину загального річного навчального навантаження
займає один блок курсу в закладі чи на факультеті, який призначає кредити.
У ECTS 60 кредитів становить навчальне навантаження на один навчальний рік, і, як
правило, 30 кредитів на семестр і 20 кредитів на триместр.
Кредити ECTS забезпечують відповідність програми з точки зору навчального
навантаження на період навчання за кордоном.
Одним з важливих принципів в організації навчального процесу Університету є
орієнтація на кінцевий результат: знання і уміння випускників повинні знайти гідне
застосування на практиці та мати попит, в першу чергу на ринку праці України, а в перспективі
- на європейському ринку.
Інформаційний пакет складено відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України
від 16.10.2009р. № 943 «Про запровадження у вищих навчальних закладах України
Європейської кредитно-трансферної системи», листа Міністерства освіти і науки України від
26.02.10р. № 1/9-119 «Про методичні рекомендації щодо запровадження Європейської
кредитно-трансферної системи та її ключових документів у вищих навчальних закладах» та
Довідника користувача ЄКТС, затвердженого на Конференції Міністрів освіти європейських
країн-учасниць Болонського процесу у травні 2015 року в Єревані (Вірменія). Він призначений
для керівництва навчальних закладів, науково-педагогічного персоналу та студентів, з метою
уявлення про Університет, про його матеріальну базу та можливості, сприятиме обміну
досвідом щодо вдосконалення навчальних програм, забезпечення організації обміну студентами.

І. НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
А. Назва й адреса
Університет державної фіскальної служби України (далі Університет)
вул. Університетська, 31
м. Ірпінь
Київська область
Україна
08201
Тел. 04497-492-91-57
04597-57-571
Факс 04597-53-300
Веб-сайт: www.nusta.edu.ua
E-mail: zagvid@nusta.edu.ua

Б. Академічний календар
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Програми реалізуються згідно з навчальними планами денної та заочної форм навчання,
які затверджуються Вченою радою Університету та вводяться в дію наказом ректора.
Графік навчального процесу і розклад навчальних занять формуються відповідними
навчальними підрозділами Університету згідно з навчальними планами за формами навчання.
Графік навчального процесу формується, виходячи з таких позицій:
- навчальний рік починається, як правило, 1 вересня і включає два семестри (осінньозимовий, весняно-літній), дві екзаменаційні сесії (зимову, літню) та практики.
- весь період навчання становить 52 тижні, з них тривалість теоретичного навчання
складає 15 тижнів в осінньо-зимовому семестрі та 19 – у весняно-літньому семестрі (за
винятком останнього семестру освітнього рівня);
- тривалість семестрів і дата початку теоретичних (аудиторних) занять можуть бути
змінені у випадку проведення навчальних і виробничих практик з відривом від занять;
- тривалість екзаменаційної сесії складає три тижні. Інтервал між екзаменами має
становити не менше трьох днів. З навчальної дисципліни планувати тільки один вид
підсумкового контролю, за винятком наскрізних навчальних дисциплін, які вивчаються
впродовж декількох семестрів;
- сумарна тривалість канікул протягом навчального курсу (крім випускного семестру)
повинна становити 12 тижнів;
- для проведення кожної форми атестації здобувачів вищої освіти у графіку навчального
процесу виділяється 1 тиждень;
- для студентів заочної форми навчання загальна тривалість навчання на кожний
навчальний рік визначається, виходячи з обсягу додаткових відпусток, зазначених у ст.15
Закону України «Про відпустки», а графік навчального процесу складають з урахуванням
особливостей напряму підготовки, року навчання студентів, можливостей і побажань студентів і
їх роботодавців;
- сумарна тривалість сесій та міжсесійних аудиторних занять на навчальний рік
відповідає обсягу регламентованих законодавством додаткових відпусток і складає щорічно 40
календарних днів.
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В. Координатор ECTS від навчального закладу
Шевчук Олег Анатолійович – перший проректор з навчально-методичної та виховної
роботи
тел. (+38044) 499-93-52
shevchuk-udfs@ukr.net
З координатором особисто можна зв’язатися щоденно, крім суботи і неділі, з 8.30 до 17
години за київським часом.
Обов’язки координатора ECTS:
- сприяння поширенню ECTS як на рівні закладу, так і за межами навчального закладу,
зокрема в ході програм міжнародного співробітництва;
- сприяння практичному втіленню ECTS;
- надання підтримки координаторам ECTS від навчально-наукових інститутів;
- інформування студентів про ECTS;
- підготовка та видання Інформаційних каталогів навчальних програм/курсів спільно з
координаторами навчально-наукових інститутів;
- забезпечення контрактних угод з відповідними структурами Європейського Союзу,
університетами-партнерами, а також грантодавцями (як закордонними так і
національними).

Г. Загальний опис Університету
На Університет покладено завдання підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації кадрів для Державної фіскальної служби України, органів Державного
казначейства, Державної фінансової інспекції, інших органів виконавчої влади, фінансових
органів, банківських установ, органів прокуратури та суду.
Статус Університету – державний; рівень акредитації –ІV (Ліцензія Cepiї АЕ № 636464
від 10.06.2015 р., рішення про видачу ліцензії Акредитаційної комісії від 31.03.2015 р., протокол
№115 (наказ МОН України від 14.04.2015р. №553 л), сертифікат про акредитацію серії РД-IV
№1026171 від 27.12.2013р. ( наказ МОН України від 08.01.2014р. №1-Л);
У складі Університету функціонує 7 навчально-наукових інститутів та 1 факультет:
- Навчально-науковий інститут економіки, оподаткування та митної справи;
- Навчально-науковий інститут фінансів, банківської справи;
- Навчально-науковий інститут права;
- Навчально-науковий інститут обліку, аналізу та аудиту;
- Навчально-науковий інститут інформаційних технологій та менеджменту;
- Навчально-науковий інститут гуманітарних наук;
- Навчально-науковий інститут спеціальної фізичної і бойової підготовки та реабілітації;
- факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників податкової
міліції.
У структурі Університету також діють: Вінницький, Кам’янець-Подільський,
Сторожинецький навчально-науковий інститути та Житомирська філія Навчально-наукового
центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання. Форма навчання – заочна.
Кафедр – 36. Серед кафедр Університету є військова кафедра. Навчання платне, триває 2
роки. Запис на 2 курсі, вчитися на 3 та 4 курсах (розклад складається з врахуванням навчання на
військовій кафедрі).
В Університеті навчається понад 7 тис. студентів.
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Ректор Університету Пашко Павло Володимирович, доктор економічних наук,
професор.
тел.
(+3804597) 57-5-71, (+38044) 492-91-57; факс 04597-60-294
Університет державної фіскальної служби України, як навчальний заклад починає свою
історію з 1 вересня 1921 року, коли відповідно до постанови колегії Київського відділення
губпросвіти № 4857 розпочав свою діяльність Ірпінський торфовий технікум, який у 1923 році
був переведений з м. Києва у м. Ірпінь. Пізніше, у 1961 році, цей навчальний заклад був
перейменований в Ірпінський індустріальний технікум.
З 1991 року згідно наказу Українського державного концерну "Укрмісцевпром" від
12.11.1991 № 85 технікум одержує статус коледжу (підстава – наказ Держкомосвіти СРСР від
21.10.1991), що підтверджується рішенням колегії Міносвіти України від 26.05.1993 протокол №
12/2.
Постановою Кабінету Міністрів України від 10.01.1996 № 30 на базі коледжу було
створено Український фінансово-економічний інститут, який зареєстровано відповідно до
законодавства України Виконавчим комітетом Ірпінської міської ради народних депутатів
06.06.1996 (рішення № 715) як вищий навчальний заклад. Постановою Кабінету Міністрів
України від 15.11.1996 № 1385 (пункт 13) інститут перейшов у підпорядкування Державної
податкової адміністрації України, а у 2000 році став Академією державної податкової служби
України.
За вагомі здобутки й досягнення Указом Президента України від 21 серпня 2003 року №
870/2003 Академії було надано статус національної.
23 серпня 2006 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 472-р Національну
академію державної податкової служби України перейменовано в Національний Університет
державної податкової служби України.
Наприкінці 2015 року, відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від
11.11.2015 №1184-р., Національний університет державної податкової служби України
реорганізовано в Університет державної фіскальної служби України
Університет встановив та підтримує тісні міжнародні зв'язки з навчальними закладами та
науковими центрами Білорусі, Молдови, Грузії, Литви, Польщі, Болгарії, Німеччини, Іспанії,
Франції, та інших країн.
В Університеті великий педагогічний потенціал висококваліфікованих викладачів – 43
доктора та 232 кандидатів наук, 40 професорів і 186 доцентів.
Організацію і проведення наукових досліджень в Університеті забезпечують наукові
підрозділи: Науково-дослідний інститут фіскальної політики, відділ наукової роботи студентів,
відділ аспірантури, докторантури і ад’юнктури, кафедри.
Важливою складовою навчального процесу в Університеті є організація наукової
діяльності студентської молоді. Для її забезпечення та розвитку створено Наукове товариство
студентів і курсантів, яке було засновано у 1997 р. як добровільна самостійна організація, члени
якої беруть активну участь у науково-дослідній роботі і успішно поєднують її з навчанням.
Головне завдання наукових підрозділів Університету - розробка прикладних та
фундаментальних досліджень з проблем реформування системи оподаткування та модернізації
податкової системи України, підготовка висококваліфікованих кадрів для підвищення якості
навчання, видання власної наукової та науково-методичної продукції. Для реалізації цього
завдання, у поєднанні теоретичних надбань з практичним досвідом, структурні підрозділи
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Університету співпрацюють із структурними підрозділами ДФС України, що дає можливість
розширювати тематику наукових досліджень.
Постійно діюча аспірантура в Університеті з підготовки кандидатів наук відкрита зі
спеціальностей:
08.00.03 – економіка та управління національним господарством;
08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
08.00.08 – гроші, фінанси і кредит;
08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит(за видами економічної діяльності);
12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень;
12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативнорозшукова діяльність.
З 1 жовтня 2016 року аспірантура здійснює підготовку здобувачів вищої освіти ступеня
доктора філософії зі спеціальностей:
051 – економіка;
071 – облік та оподаткування;
072 – фінанси, банківська справа та страхування;
081 – право.
Станом на 1.10.2016 кількість аспірантів становить 123 особи: з відривом від
виробництва – 36 осіб, без відриву від виробництва – 87 осіб, та 10 докторантів, з них 8
навчаються з відривом від виробництва. Відділ аспірантури також здійснює організацію, облік і
контроль за роботою 55 здобувачів, які прикріплені за відповідними кафедрами.
Наукове керівництво аспірантами й здобувачами наукового ступеня кандидата наук та
наукове консультування докторантів здійснює 50 докторів наук та професорів. (Оновлену
інформацію по відділу докторантури, аспірантури (ад’юнктури) можна прочитати за
посиланням http://asta.edu.ua/nauka/doktorantura-aspirantura-ad-yunktura)
В Університеті створені і функціонують спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до
захисту дисертаційних досліджень економічного та юридичного напрямків: Д 27.855.01 з
правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня
доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю 08.00.08 – гроші, фінанси і кредит, Д
27.855.02 з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття
наукового ступеня доктор (кандидата) юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – теорія
управління, адміністративне право і процес; фінансове право, інформаційне право та К27.855.03
з правом прийняття до розгляду і проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня
кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.09 – кримінальний процес і криміналістика;
судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність.
В Університеті поряд із вузівською успішно функціонує і галузева наука. Вузівська наука
носить прикладний характер і спрямована на вдосконалення навчального процесу, підвищення
наукового рівня професорсько-викладацького складу та розвиток творчих здібностей
студентської молоді. Галузева наука започаткована створенням у структурі нашого навчального
закладу, згідно з постановою Кабінету Міністрів від 28 серпня 1998 року, Науково-дослідного
центру з проблем оподаткування і спрямована на розробку фундаментальних та прикладних
досліджень з метою вдосконалення фіскальної політики. У 2001 році, відповідно до
розпорядження Кабінету Міністрів України, був створений спільно з Академією правових наук
України Науково-дослідний інститут фінансового права.
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Сьогодні в структурі Університету функціонує Науково-дослідницький інститут
фіскальної політики, до складу якого входять Науково-дослідний центр митної справи і
Науково-дослідний центр проблем оподаткування та фінансового права.
Перелік спеціальностей, які пропонує Університет
Бакалавр - це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем
вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів ЄКТС.
Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня
молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в неї повної загальної
середньої освіти.
Магістр - це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та
присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем
вищої освіти відповідної освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньопрофесійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг освітньо-професійної програми
підготовки магістра становить 90-120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120
кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково включає дослідницьку
(наукову) компоненту обсягом не менше 30 відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в неї ступеня бакалавра.
Доктор філософії - це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на
третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії
присуджується спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової
установи в результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньонаукової програми та публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді.
Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад’юнктурі) становить
чотири роки. Обсяг освітньої складової освітньо-наукової програми підготовки доктора
філософії становить 30-60 кредитів ЄКТС.
Перелік спеціалізацій підготовки фахівців ступенів вищої освіти:
«Бакалавр» та «Магістр»
№

1.

Шифр та
найменування
галузі знань
08 Право

Код та
найменування
спеціальності
081 Право

Найменування спеціалізації
ступеня «бакалавр»

Найменування спеціалізації
ступеня «магістр»

Податковий юрист

Правове забезпечення
фінансової безпеки держави
Управління господарськоправовою діяльністю

Правове забезпечення
приватно-комерційної
діяльності
Кримінально-правова та
кримінальна процесуальна
діяльність

Охорона та захист цивільних
прав
Кримінально-правове та
кримінологічне забезпечення
діяльності правоохоронних
органів та органів юстиції
Правове забезпечення судової,
прокурорсько-слідчої та
адвокатської діяльності
Правове регулювання
діяльності державного апарату
та органів місцевого
самоврядування
Організаційно-правові
механізми європейського
співробітництва в економічній
сфері
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Фінансові розслідування
Митна безпека
2.

07 Управління та
адмініструван
ня

071 Облік і
оподаткування

Облік і оподаткування
підприємств (організацій,
установ)
Державний аудит

Інформаційні ресурси в обліку
і оподаткуванні

072 Фінанси,
банківська справа
та страхування

3.

Фінансова та страхова
діяльність
Фінанси
Банківська справа
Податкова справа
Митна справа

073 Менеджмент

4.

06 Журналістика

5.

05 Соціальні та
поведінкові
науки

6.

01Освіта

076
Підприємництво,
торгівля і біржова
діяльність
061 Журналістика
051 Економіка
053 Психологія
056 Міжнародні
економічні
відносини
017 Фізична
культура і спорт

Фінансовий менеджмент
проектів і програм
Економіка та організація
підприємницької діяльності
Журналістика і зв’язки з
громадськістю
Економіка підприємства
Психологія
Міжнародна економіка

Адміністративна та
кримінально-процесуальна
діяльність
Правове забезпечення митної
безпеки
Облік і оподаткування в
управлінні підприємницькою
діяльністю
Облік і оподаткування в
управлінні організаціями та
установами державного
сектору
Аудит і державний контроль в
системі оподаткування
Аудит і адміністрування
державних фінансів
Управління інформаційними
ресурсами в обліку
Податкове консультування
Фіскальне адміністрування
Митна логістика
Митний контроль і
адміністрування
Управління фінансовою та
страховою діяльністю
Управління фінансовою
безпекою на фінансових
ринках
Фінансовий менеджмент
проектів та програм
Управління державними
фінансами
Фінансова аналітика
Фінансовий менеджмент у
сфері бізнесу
Управління фінансами
місцевого розвитку
Менеджмент у сфері
банківської діяльності
Корпоративні фінанси
Управління процесами
фінансового моніторингу
Економіка та управління
проектами в підприємницькій
діяльності

Управління бізнес-процесами
на підприємстві
Економічна кібернетика
Управління міжнародним
бізнесом

Фізична культура і спорт
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7.

12 Інформаційні
технології

122 Комп’ютерні
науки та
інформаційні
технології

Інформаційні управляючі
системи і технології (за
галузями)

8.

23 Соціальна
робота

231 Соціальна
робота

Кадрове забезпечення в
органах державної служби

Інформаційні управляючі
системи і технології (в
економіці)

Перелік спеціальностей підготовки «Доктора філософії»
№ Шифр та
найменування
галузі знань
1. 08 Право
2. 07 Управління та

Код та найменування
спеціальності

Освітньо-наукова програма

081 Право
071 Облік і оподаткування

Право
Облік і оподаткування

3.

072 Фінанси, банківська
справа та страхування
051 Економіка

Фінанси, банківська справа та страхування

4.

адміністрування
07 Управління та
адміністрування
05 Соціальні та
поведінкові науки

Економіка

Д. Процедура допуску до навчання

Прийом студентів на 1-й курс Університету здійснюється згідно з Правилами прийому до
Університету державної фіскальної служби України в поточному році, які готуються на підставі
Умов прийому до вищих навчальних закладів України, що є єдиними для всіх вищих
навчальних закладів України (вимоги до рівня освіти вступників; перелік конкурсних предметів,
з яких вступники подаватимуть сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, для вступу на
основі повної загальної середньої освіти; перелік та порядок проведення вступних випробувань;
участь у конкурсному відборі тощо) однак вони можуть мати особливості, зумовлені
специфікою навчального закладу, інститутів (факультетів).
Галузі знань та спеціальності ступеня бакалавра:
1. Право: право.
2. Соціальні та поведінкові науки: економіка; міжнародні економічні відносини.
3. Управління та адміністрування: менеджмент; фінанси, банківська справа та страхування;
облік і оподаткування; підприємництво, торгівля та біржова діяльність.
4. Інформаційні технології: комп'ютерні науки та інформаційні технології.
5. Соціальна робота: соціальна робота.
ДЕННА
ЗАОЧНА ФОРМА
ФОРМА
НАВЧАННЯ
ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
НАВЧАННЯ
І ЕТАП
ІІ ЕТАП
Початок прийому заяв та документів
11 липня 2016
21 липня
11 липня 2016
2016
Закінчення прийому заяв та документів від
20 липня 2016
20 липня 2016
01 серпня
осіб, які мають право складати вступні
о 18.00 годині
о 18.00 годині
2016
випробування, що проводить Університет
Закінчення прийому заяв та документів від
27 липня 2016
27 липня 2016
08 серпня
осіб, які не складають вступних випробувань
о 18.00 годині
о 18.00 годині
2016
(ЗНО)
Строки проведення Університетом вступних
з 04 серпня
випробувань
з 21 липня до 28 з 21 липня до
до
липня 2016
28 липня 2016
07 серпня
2016
11

Строки оприлюднення рейтингового списку не пізніше 12.00
вступників із зазначенням рекомендованих до
години 01
зарахування на місця державного замовлення
серпня 2016

не пізніше
12.00 години
01 серпня 2016

09 серпня
2016

Строк закінчення виконання вимоги до зарахування вступниками, які отримали
рекомендації:
за кошти державного бюджету
до 18.00
до 18.00 години
години
—
05 серпня 2016
05 серпня 2016
за кошти фізичних та юридичних осіб
до 18.00 години
до 18.00
05 серпня 2016
години
—
05 серпня 2016
Строки зарахування вступників:
за кошти державного бюджету
не пізніше 12.00
не пізніше
години
12.00 години
—
06 серпня 2016 06 серпня 2016
за кошти фізичних та юридичних осіб
за умови
за умови
виконання
виконання
набору за кошти
набору за
державного
кошти
не пізніше
бюджету за
державного
12 серпня
відповідною
бюджету за
2016
спеціальністю відповідною
не пізніше 10
спеціальністю серпня 2016 р
не пізніше 10
серпня 2016
Перелік спеціальностей (спеціалізацій) та конкурсних предметів при вступі на основі
повної загальної середньої освіти для здобуття першого бакалаврського рівня:
СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
Предмети ЗНО
081. ПРАВО/
 українська мова та література;
‖Податковий юрист‖, у т.ч. з поглибленим вивченням
 історія України;
іноземних мов
 математика або іноземна мова
‖Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності‖
‖Кримінально-правова та кримінальна процесуальна
діяльність‖
081. ПРАВО (факультет податкової міліції)/
 українська мова та література;
―Фінансові розслідування―
 фізична підготовка (творчий
―Митна безпека‖
конкурс);
 історія України або іноземна мова
051. ЕКОНОМІКА/
―Економічна кібернетика‖
―Економіка підприємства―
057. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ/
―Міжнародна економіка―
071. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ/
 українська мова та література;
―Державний аудит―
 математика;
―Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні―
 географія або історія України, або
―Облік і оподаткування підприємств (організацій,
іноземна мова
установ) ―
072. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА
СТРАХУВАННЯ/
―Банківська справа―
―Митна справа‖
―Податкова справа‖
―Фінанси―
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―Фінансова та страхова діяльність― у т.ч. з поглибленим
вивченням іноземних мов
―Судово-економічна експертиза у сфері фінансової
діяльності‖
―Фінансовий моніторинг‖
073. МЕНЕДЖМЕНТ/
―Логістика‖
―Фінансовий менеджмент проектів і програм‖
076. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА
ДІЯЛЬНІСТЬ/
―Економіка та організація підприємницької діяльності―
122. КОМП`ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ
 українська мова та література;
ТЕХНОЛОГІЇ/ ―Інформаційні управляючі системи і
 математика;
технології (за галузями)―
 географія або фізика, або іноземна
мова
231. СОЦІАЛЬНА РОБОТА/
 українська мова та література;
―Кадрове забезпечення в органах державної служби―
 історія України;
 математика або географія, або
іноземна мова
Конкурсний предмет за вибором вступників з переліку запропонованого Університетом.
У структурі Університету також діють: Вінницький, Кам’янець-Подільський,
Сторожинецький навчально-науковий інститути, Житомирська філія Навчально-наукового
центру інноваційних освітніх технологій та регіонального навчання.
Фінансування підготовки фахівців в Університеті здійснюється, як за рахунок видатків
державного та місцевих бюджетів — за державним замовленням, так і за рахунок коштів
фізичних та юридичних осіб.
На навчання на факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції приймаються громадяни України, віком від 17 до 25 років, які
мають повну загальну середню освіту і рекомендовані на навчання Головним управлінням ДФС
в областях, м. Київ, Міжрегіональним головним управлінням ДФС – Офісом з обслуговування
великих платників. На адресу Університету комплектуючими органами ДФС України
направляються особові справи абітурієнтів, які пройшли відповідне вивчення та перевірку.
Також є можливість сформувати особову справу абітурієнта в Університеті державної
фіскальної служби України.
Вступники на денну форму навчання, крім осіб, які мають право на участь у конкурсі за
результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою та зарахування поза конкурсом,
подають заяви тільки в електронній формі. Усі інші категорії вступників особисто подають
заяви тільки в паперовій формі.
До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:
 копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний)
рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників
на основі повної загальної середньої освіти);
 копію документа, що посвідчує особу та громадянство; копії документів, які підтверджують
право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної
загальної середньої освіти, зарахування за співбесідою, зарахування поза конкурсом (за
наявності);
 чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см (на звороті кожного фото написати прізвище,
ім’я та по батькові абітурієнта);
 копію документа про присвоєння ідентифікаційного коду платника податків;
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 копія шлюбного свідоцтва або свідоцтва про зміну прізвища (для осіб, які мають розбіжності
прізвищ у документах);
 два конверти розміру А5 з марками, на одному з яких вказати адресу фактичного проживання
абітурієнта;
 паперову папку зі скорозшивачем;
 один конверт розміру А4.
Інші копії документів подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами
зарахування за відповідними спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами,
напрямами підготовки), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому
документів, але не пізніше строків, установлених, для прийняття Приймальною комісією
рішення про рекомендування вступників до зарахування.
УВАГА! Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються! Оригінали
документів при участі в конкурсі на місця, що фінансуються за кошти державного бюджету,
вступником подаються лише один раз при виборі місця навчання (виконання вимог до
зарахування).
Прийому іноземців та осіб без громадянства до Університету
державної фіскальної служби України
Прийом документів від іноземців та осіб без громадянства для здобуття освітнього ступеня
бакалавра, магістра та освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну та заочну форми
навчання в Університеті здійснюється з 11 липня до 10 листопада 2016 року.
Навчання іноземців за денною та заочною формами навчання здійснюється на підставі
документів про попередню освіту, які були отримані не раніше ніж за 10 років до дати
звернення із заявою щодо вступу до Університету ДФС України.
Умовою зарахування іноземця на навчання для здобуття певного освітнього ступеня та
освітньо-кваліфікаційного рівня є володіння ним мовою навчання на рівні, достатньому для
засвоєння навчального матеріалу, що підтверджується висновком приймальної комісії.
Для зарахування іноземець подає такі документи:
1) заяву-анкету;
2) оригінал та копію документа про попередню освіту;
3) оригінал та копію документа (додатка до документа про освіту), в якому міститься
інформація про його успішність з навчальних дисциплін;
4) копію документа про народження;
5) медичний сертифікат про стан здоров’я, засвідчений офіційним органом охорони
здоров’я країни, з якої прибув іноземець,і виданий не пізніше ніж за два місяці до від’їзду на
навчання в Україну;
6) копію паспортного документа іноземця або документа, що посвідчує особу без
громадянства з перекладом на українську мову та завірено нотаріально;
7) дійсний поліс медичного страхування (крім іноземців, які прибули з країн, з якими
укладено угоди про безоплатне надання екстреної медичної допомоги);
8) 6 кольорових фотокарток розміром 60 х 40 мм;
9) копію посвідчення закордонного українця (за наявності).
Документи, зазначені у підпунктах 2, 3, 4 цього пункту, мають бути перекладені
українською мовою з нотаріальним засвідченням перекладу.
Документи мають бути засвідчені в країні їх видачі у спосіб, який офіційно застосовується
в цій країні для такого засвідчення, та легалізовані відповідною закордонною дипломатичною
установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Перелік освітніх ступенів, освітньо-кваліфікаційних рівнів та спеціальностей, за якими
оголошується прийом на навчання, нормативні терміни навчання Університету ДФС України
вказані в додатку 1 Правил прийому.
Вступні випробування (співбесіди) для здобуття ступеня бакалавра проводяться
предметними екзаменаційними комісіями з 21 липня 2016 року згідно затвердженого графіка в
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декілька сесій:
Галузь знань
Вступні випробування(співбесіда)
Право, Соціальна робота
історія України
Соціальні
та
поведінкові
науки,
Управління
та
адміністрування, математика
Інформаційні технології
Рівень знань оцінюється за шкалою: достатній та недостатній.
Вступні випробування (співбесіди) для здобуття ступеня магістра та ОКР спеціаліста
проводяться фаховими атестаційними комісіями з 21 липня 2016 року згідно затвердженого
графіка в декілька сесій:
Освітній ступінь/ОКР
Вступні випробування (співбесіди)
Магістр, спеціаліст
фахове випробування за відповідною
спеціальністю;
іноземна мова.
Результати співбесіди оцінюються за шкалою від 0 до 100 балів з кожного конкурсного
предмету. До участі у конкурсному відборі допускаються особи, рівень знань яких з конкурсних
предметів оцінений не нижче 50 балів.
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 вищих навчальних закладах 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.
Зарахування до Університету ДФС України на навчання за рахунок коштів юридичних,
фізичних осіб проводиться на основі рекомендацій Приймальної комісії за результатами
вступних випробувань (співбесід) за конкурсом окремо з кожної спеціальності і форми
навчання.
Іноземці, які вступають на навчання для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра та
освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на денну та заочну форми, зараховуються до
Університету не пізніше 15 листопада на підставі наказів про зарахування, що верифікуються в
Єдиній базі.
Всі навчальні дисципліни в Університеті читаються українською мовою. Продовжується
робота по веденню навчальних курсів, що будуть викладатися англійською мовою.

ІІ. ЗАГАЛЬНА ПРАКТИЧНА ІНФОРМАЦІЯ
А. Як потрапити до навчального закладу
Абітурієнтам, які приїхали до Києва зі станції Святошин (метро Святошин) приміськими
електропоїздами по напрямку Київ-Тетерів доїхати до станції м. Ірпінь. Зі станції маршрутними
таксі та автобусами за №6 та №7 доїхати до зупинки «Національний університет державної
податкової служби України», або від станції метро «Академмістечко» маршрутними таксі
прямого сполучення за №№379,420 (Академмістечко – Ірпінь) доїхати до Університету
державної фіскальної служби України.

Б.Умови та вартість проживання
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Університет працює і розвивається як комплекс, в якому на одній території органічно
поєднані умови для навчання, заняття спортом, підвищення рівня культурного, наукового,
інтелектуального розвитку та відпочинку всього колективу.
Студентські гуртожитки Університету ДФС України призначені для проживання
іногородніх абітурієнтів і студентів на період вступних випробовувань та навчання за умови
відсутності в них іншого місця проживання. Функціонують 3 гуртожитки, в яких є всі необхідні
умови для проживання.
Розподіл місць у гуртожитках здійснюється Комісією з поселення в гуртожитки
Університету ДФС України відповідно до Житлового кодексу України.
До послуг студентів надаються читальні зали, їдальня, кафе (для зручності студентів
розміщені в різних корпусах Університету), книжковий кіоск.
Вартість проживання для студентів у гуртожитках Університету розраховується
відповідно до вимог чинного законодавства і встановлюється на момент поселення.

В. Здоров’я і страхування.
Студенти, курсанти, слухачі та співробітники Університету мають право звертатися за
екстреною та іншою медичною допомогою до Медичного центру Університету м. Ірпінь,
вул.Північна 48А, Ірпінської міської поліклініки м. Ірпінь, вул. Садова 38, Ірпінської
центральної міської лікарні, який знаходиться в місті Буча, вул. Польова, 19, а також до будьякого державного та комунального медичного закладу охорони здоров’я України.
Всі іноземні громадяни, які навчаються в УДФСУ, у відповідності з чинним
законодавством, укладають угоду про обов'язкове медичне страхування з українською
державною компанією з надання екстреної медичної допомоги іноземним громадянам.
Іноземні громадяни можуть також користуватися послугами лікувальних установ за свій
рахунок.
Впроваджується програма із поетапного пристосування частини навчальних приміщень
для студентів з особливими потребами. Для такої категорії студентів є можливість навчатися за
індивідуальним графіком.
Згідно Закону України від 13.01.2005 № 2342-IV «Про забезпечення організаційноправових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,
Постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 року №226 «Про поліпшення виховання,
навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування» зі змінами та доповненнями, діти-сироти та діти, позбавлені
батьківського піклування, крім тих, що перебувають під опікою (піклуванням), які навчаються в
Університеті державної фіскальної служби України, зараховуються на повне державне
утримання і в період навчання до 23 років або до закінчення відповідного навчального закладу
забезпечуються: безкоштовним місцем для проживання в гуртожитках Університету, щорічною
допомогою для придбання навчальної літератури, одягу, взуття і м'якого інвентаря, виплатами
на продукти харчування, за нормами, встановленими у школах-інтернатах відповідного регіону.
Після закінчення навчального закладу при працевлаштуванні даній категорії
випускників виплачується грошова компенсація на одяг, взуття, м'який інвентар і обладнання, а
також одноразова грошова допомога при наявності довідки про працевлаштування.
Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, що перебувають під опікою
(піклуванням), до досягнення ними 18-річного віку забезпечуються безкоштовним місцем для
проживання в гуртожитках Університету, виплачується вартість обіду за нормами,
встановленими для вихованців шкільного віку шкіл-інтернатів відповідного регіону.

Г. Фінансове забезпечення студентів
Студенти, що навчаються за рахунок державного бюджету та успішно складають
семестровий контроль, за умови відповідного рейтингу щомісяця отримують стипендію. Розмір
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стипендії на даний момент складає 825 грн. звичайна стипендія і 925 грн.- підвищена.
За потреби студенти можуть претендувати на отримання одноразової матеріальної допомоги.
Певні категорії студентів мають право на соціальну стипендію розміром 825 – 900 грн.,
діти-сироти отримують соціальну стипендію розміром 1989 грн.
За особливі успіхи в навчанні, пошуковій, науково-дослідній і творчій роботі та активну
діяльність, спрямовану на відродження української державності, духовності, науки, культури
студентам встановлюються іменні та персональні стипендії. Це стипендії Президента України,
Верховної Ради України (соціальна та індивідуальна), Кабінету Міністрів України (соціальна та
індивідуальна), ім. М.С. Грушевського тощо.

Д. Умови для навчання
1. Бібліотека (інформація дійсна на 01.06.2016 року) Більш детальна інформація за
посиланням:http://library.asta.edu.ua/
Бібліотека Університету займає площу 2181,9 кв.м. У її структурі 7 читальних залів та 3
абонементи.
Сьогодні у Науковій бібліотеці Університету обслуговування читачів здійснюється у
таких читальних залах, як: читальна зала періодичних видань на 44 посадкових місця, читальна
зала економічної літератури на 90 посадкових місць, читальна зала юридичної літератури на 126
посадкових місць, читальна зала іноземної літератури на 8 посадкових місць, читальна зала для
аспірантів та викладачів відділу наукової літератури на 20 посадкових місць, читальна зала
спец. бібліотеки факультету податкової міліції на 35 посадкових місць, універсальна читальна
зала на 20 посадкових місць. Видача літератури на тривале користування здійснюється на 3-х
абонементах. А саме: абонемент навчальної літератури, абонемент наукової літератури,
абонемент художньої літератури.
Маємо 7 секторів зберігання фонду. З них: два сектора зберігання фонду відділу
обслуговування навчальною літературою, сектор зберігання фонду відділу обслуговування
науковою літературою, сектор зберігання фонду читальної зали економічної літератури, сектор
зберігання фонду читальної зали юридичної літератури, сектор зберігання фонду читальної зали
іноземної літератури, сектор зберігання фонду спец. бібліотеки факультету податкової міліції.
Книжковий фонд бібліотеки станом на 01.06.2016р. складає 274596 примірників. З них:
навчальна література – 236528 примірників, наукова література – 36518 примірників.
Фонд періодичних видань налічує 191 назву. З них: журнали - 156 назв, газет – 35 назв. З
урахуванням терміну їх зберігання, загальна кількість підшивок газет – 427 одиниць, журналів 37832 примірників.
Бібліотека забезпечує доступ до електронної бази повнотекстових підручників,
посібників, монографій видавництва «ЦУЛ» загальним обсягом 995 документів.
Власна база електронних документів, серед яких підручники, посібники, методичні
розробки кафедр, курси лекцій та робочі навчальні програми, налічує 1114 документів,
доступних у локальній мережі, та 300 документів у інституційному репозитарїї.
2. Навчально - лабораторна база
Освітній процес проводиться у 8 навчальних корпусах, де функціонує 135 лекційних
аудиторій, кабінетів, лабораторій, які оснащенні сучасною аудіовізуальною технікою,
комп’ютерами та іншим обладнанням.
Навчальні заняття проходять у 4 потокових аудиторіях на 140–150 місць, у 4 потокових
аудиторіях на 120–130 місць, у 8 потокових аудиторіях на 80–90 місць, у 7 потокових
аудиторіях на 60–70 місць, у 11 потокових аудиторіях на 45–50 місць, у 50 навчальних кабінетах
на одну академічну групу, у 13 навчальних кабінетах на 15–20 місць (половина академічної
групи), у 10 навчальних лабораторіях, 7 спецкласах (автокласи, класи військової підготовки
тощо), 21 комп’ютерному класі. До послуг студентів та курсантів - 9 читальних залів.
Практичну підготовку студенти проходять в органах ДФС України, органах виконавчої
влади, судах, прокуратурах, банках, фінансових установах та підприємствах різних форм
власності. До послуг студентів комп’ютерних класів з доступом до Internet, лінгафонні та інші
класи.
17

Е. Інша практична інформація
Студенти Університету можуть користуватися послугами таких банків:
- «Ощадний банк». Київська обл., м. Ірпінь, вул. Шевченка, 7
- «Приватбанк». Київська обл., м. Ірпінь, вул. Садова 45-А

Є. Позапрограмна діяльність і дозвілля
Культурно-мистецький центр «Сузір’я»
Центральний корпус, к. 325,
тел: (04597) 67-399
Директор культурно-мистецького центру «Сузір`я» – заслужений працівник культури
України, відмінник освіти України - Дика Марія Богданівна.
КМЦ «Сузір`я» Університету ДФС України – це об`єднання творчо-обдарованої
студентської молоді, яке складається з багатьох творчих колективів та студій. Діяльність КМЦ
«Сузір`я» спрямована на формування культури, духовності, естетичних смаків студентів. Його
силами готуються і проводяться безліч святкових, тематичних, профорієнтаційних та
розважальних заходів.
У структурі КМЦ функціонують:
 Народний ансамбль пісні і танцю «Сузір`я»;
 Народний оркестр народних інструментів;
 Народний оркестр духових інструментів;
 Народний ансамбль бального танцю;
 Народний диксилент;
 Дитяча студія бального танцю;
 Ансамбль дитячого танцю;
 Ансамбль сучасного танцю;
 Ансамбль барабанщиць;
 Студентський КВК, а також різні студії читців, поетів і т.п.
Музей «Історії Університету державної фіскальної служби України»
Центральний корпус, к. 506
Музей «Історії Університету державної фіскальної служби України» дає можливість
ознайомитися з особливостями розвитку та існування вузу. Екскурсія по ньому сприяє
формуванню у молодого покоління національної свідомості, любові до рідної землі, свого
народу, навчального закладу.
Спортивна діяльність
Стадіон Університету ДФС України (вул. Садова 92)
Тел. 050-036-49-38
Директор Навчально-наукового інституту спеціальної фізичної і бойової підготовки та
реалібітації – к. н. фіз. виховання, професор, Заслужений працівник фізичної культури і спорту,
Заслужений тренер України Малинський Ігор Йосипович.
На базі спортивного комплексу Університету державної фіскальної служби України
функціонує Центр студентського спорту, який забезпечує роботу 21 секції з наступних видів
спорту: вільна боротьба, дзюдо, самбо, бойове самбо, футбол, хортинг, тейквон-до, фут-зал,
пауерліфтинг, військово-спортивне багатоборство, гирьовий спорт, армреслінг, бокс, настільний
теніс, регбі, карате-кіокушинкай, аеробіка, баскетбол, волейбол, спортивний туризм, легка
атлетика, перетягування канату, шахи та шашки.
Сьогодні навчально-тренувальний процес Центру студентського спорту забезпечують 13
тренерів-викладачів із них 7 залужених тренерів України, 4 заслужених працівника фізичної
культури і спорту і 12 майстрів спорту.
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За роки існування спортивного руху в Університеті в ньому здобували і здобувають освіту
15 заслужених майстрів спорту, 43 майстри спорту міжнародного класу, 165 майстрів спорту та
більше 1450 кандидатів у майстри спорту та спортсменів першого розряду.
Серед студентів та випускників Університету на літніх Олімпійських іграх приймали
участь 6 студентів у Сіднеї, 9 студентів в Афінах, один бронзовий призер в Пекіні та на зимових
Олімпійських іграх приймали участь 9 студентів. На останніх літніх Олімпійських іграх в
Лондоні 2012 став срібним призером Валерій Андрійцев, а на зимових Олімпійських іграх в
Сочі 2013 олімпійською чемпіонкою стала Валентина Семеренко.
Тільки за 2014 рік студенти нашого Університету прийняли участь у 20 міжнародних
змаганнях та 60 загальнодержавних змаганнях і досягли таких результатів:
- 4 спортсмени стали переможцями та призерами чемпіонатів Світу з різних видів спорту;
- 12 спортсменів стали переможцями та призерами чемпіонатів Європи;
- 59 спортсменів стали чемпіонами та призерами чемпіонатів та кубків України з різних
видів спорту.
За останній рік двоє спортсменів виконали нормативи заслуженого майстра спорту,
майстра спорту України міжнародного класу - чотири спортсмени, майстрів спорту України – 15
спортсменів та кандидатів в майстри спорту України – 24 спортсмени.
Профспілкові студентські організації
Центральний корпус, к. 109/Б,
Івасюк Олександр, голова студентського профкому.
Профспілкова організація студентів та курсантів Університету ДФС України є
добровільним неприбутковим громадським об’єднанням осіб, які навчаються в Університеті.
У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про вищу освіту»
та Положенням про профспілкову організацію студентів та курсантів Університету ДФС
України.
Профспілкова організація студентів та курсантів є формою здійснення студентського
самоврядування в Університеті.
У складі профспілкової організації працюють: комісія з питань захисту соціальних прав
студентів, спортивно-масова комісія, житлово-побутова комісія, культмасова комісія, комісія з
міжнародних зв’язків, інформаційна комісія, комісія зовнішніх зв’язків, комісія з організаційних
питань та ревізійна комісія. До складу організації входять 5 профспілкових бюро навчальнонаукових інститутів: ННІ права, ННІ фінансів, банківської справи, ННІ обліку, аналізу та
аудиту, ННІ економіки, оподаткування та митної справи, ННІ інформаційних технологій та
менеджменту і профбюро факультету ППК працівників податкової міліції, а також студентські
ради гуртожитків.

ІV СЛОВНИК
ECTS (з англ. –
European Credit
Transfer System)

— європейська кредитно-трансфертна система, розроблена за
сприяння Європейської Комісії з метою забезпечення єдиної
міждержавної процедури оцінювання навчання, системи виміру і
порівняння результатів навчання студентів, їх академічного
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Академічна година

Академічна довідка
Академічний
календар
Академічний рік

Атестація здобувачів
вищої освіти
Бакалавр

Вибіркові навчальні
дисципліни

Галузь знань
Диплом

визнання і передачі від одного закладу освіти іншому.
Система може використовуватися усередині навчального закладу,
між навчальними закладами однієї країни, а також між закладамипартнерами з різних країн. Система ECTS базується на обліку
обсягу навчальної роботи, виконаної студентом; допускає
накопичення кредитів та їх здатність до перезарахування в
європейському освітянському просторі; передбачає виконання
правил щодо всіх її частин: ECTS-кредитів, ECTS-оцінок, Угоди
про навчання і зарахування кредитів; покликана сприяти
мобільності і міжнародному визнанню термінів навчання за
кордоном.
— мінімальна облікова одиниця навчального часу. Тривалість
академічної години становить, як правило, 45 хв. Дві академічні
години утворюють пару академічних годин (―пара‖). Зміна
тривалості академічної години звичайно не допускається. Проте
при проведенні пари без перерви її тривалість може змінюватись,
але має становити не менше як 80 хв.
— документ, що містить інформацію про навчальні досягнення та
освітньо-професійну кваліфікацію студента за шкалою успішності
(національною та шкалою ECTS).
— календарні терміни освітнього процесу та вивчення окремих
дисциплін протягом академічного року.
— розподіл навчального року на семестри чи триместри, кількість
навчальних тижнів, перелік дисциплін у семестрі (триместрі),
тижневий розклад аудиторних та індивідуальних занять, заліків і
екзаменів.
— форма підсумкового контролю, який здійснює екзаменаційна
комісія з метою встановлення відповідності рівня якості здобутої
особою вищої освіти вимогам стандартів вищої освіти після
закінчення навчання за спеціальністю.
— освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньопрофесійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів
ЄКТС. Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня
бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається
вищим навчальним закладом.
Особа має право здобувати ступінь бакалавра за умови наявності в
неї повної загальної середньої освіти.
— дисципліни, які студенти обирають із запропонованої освітньопрофесійної програми переліку. Вводяться вищим навчальним
закладом у формі спеціальних навчальних курсів для поглиблення
загальноосвітньої, фундаментальної і фахової (теоретичної і
практичної) підготовки. Дають можливість здійснювати підготовку
за спеціалізацією певної спеціальності та сприяють академічній
мобільності.
— основна предметна область освіти і науки, що включає групу
споріднених спеціальностей, за якими здійснюється професійна
підготовка.
— документ про закінчення навчального курсу і присвоєння певної
кваліфікації. Студентам, які виконали навчальну програму,
захистили магістерську роботу або склали державний
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Кафедра

Кваліфікація

кваліфікаційний іспит, присвоюється кваліфікація магістра або
бакалавра, видається диплом державного зразка.
— побудова єдиної стандартизованої системи навчання, що дає
змогу підвищити зайнятість і мобільність громадян країн-учасниць,
визначити рівні та гарантії якості навчальних програм, зробити
більш привабливою для студентів і викладачів з інших країн
систему загальноєвропейської вищої освіти. Цей процес отримав
назву Болонського процесу.
— одиниця виміру навчального навантаження, необхідного для
засвоєння змістових модулів або блоку змістових модулів.
Кредит є відносною одиницею і вимірює час, у середньому
необхідний студенту для засвоєння змістового модуля. Кредит
враховує всі форми навчального навантаження студента: аудиторні
заняття, самостійну роботу, підготовку до екзаменів, науководослідницьку роботу тощо.
- особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на
певному рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня
і кваліфікації.
— структура, зміст і обсяг навчальної інформації, засвоєння якої
забезпечує особі можливість здобуття вищої освіти і певної
кваліфікації.
— нормативний документ, за яким здійснюється навчання студента
виходячи з вимог освітньо-професійної програми підготовки та з
урахуванням його особистих освітньо- професійних інтересів і
потреб. Індивідуальний навчальний план студента складається на
підставі робочого навчального плану і включає всі обов’язкові та
вибіркові навчальні дисципліни, обрані студентом, з урахуванням
послідовності їх вивчення, обсяг навчального навантаження
студента (усі види навчальної діяльності), типи індивідуальних
завдань, систему оцінювання (поточний та підсумковий контроль
знань, атестацію здобувачів вищої освіти).
— документ, що містить загальну інформацію про Університет,
назву спеціальностей, спеціалізацій, відомості про кваліфікацію,
яку набуває випускник, відомості про навчальний графік та види
навчальних занять, повний перелік пропонованих обов’язкових та
вибіркових навчальних дисциплін, їх коротку анотацію,
відомості про форми та умови проведення контрольних заходів,
опис системи оцінювання якості освіти.
— базовий структурний підрозділ Університету, що проводить
навчально-виховну і методичну діяльність з однієї або кількох
споріднених спеціальностей, спеціалізацій чи навчальних
дисциплін і здійснює наукову та науково-дослідну діяльність за
певними напрямами, проводить підготовку науково-педагогічних
та наукових кадрів вищої кваліфікації. Кафедра створюється
рішенням Вченої ради Університету за умови, якщо до її складу
входить не менше ніж 5 науково-педагогічних працівників, для
яких кафедра є основним місцем роботи, і не менше ніж 3 з яких
мають науковий ступінь або вчене звання.
— офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано,
коли уповноважена установа встановила, що особа досягла
компетентностей (результатів навчання) відповідно до стандартів
вищої освіти, що засвідчується відповідним документом про вищу
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освіту.
— оцінка підготовленості фахівців певного освітнього рівня до
професійної діяльності на основі наявності в них визначених
стандартами компетенцій.
— динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок,
способів мислення, професійних, світоглядних і громадянських
якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи
успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну
діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти.
— сукупність доступних для вимірювання чи оцінювання умінь,
знань і навичок, набутих упродовж навчання і необхідних для
виконання певного виду професійної діяльності.
— система заходів, яких уживає третя сторона з метою перевірки
характеристик якостей особистості випускника вищого
навчального закладу, та їх порівняння з установленими вимогами і
визначення відповідності кінцевим цілям вищої освіти.
— інформаційний обсяг навчального матеріалу, який може бути
засвоєний за 30 годин навчального часу(сума годин аудиторної,
самостійної роботи студента, контрольних заходів на тиждень).
—- одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження
здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених
(очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту ЄКТС
становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за
денною формою навчання становить, як правило, 60 кредитів
ЄКТС
— процедура визнання спроможності юридичної особи провадити
освітню діяльність за певною спеціальністю на певному рівні
вищої освіти відповідно до стандартів освітньої діяльності.
—це освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої
освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті
успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної
освітньої програми. Ступінь магістра здобувається за освітньопрофесійною або за освітньо-науковою програмою. Обсяг
освітньо-професійної програми підготовки магістра становить 90120 кредитів ЄКТС, обсяг освітньо-наукової програми - 120
кредитів ЄКТС. Освітньо-наукова програма магістра обов’язково
включає дослідницьку (наукову) компоненту обсягом не менше 30
відсотків.
Особа має право здобувати ступінь магістра за умови наявності в
неї ступеня бакалавра.
— виражає високе призначення, відповідальну роль, вищий сенс,
мету існування закладу в майбутньому; відображає погляди всіх
зацікавлених сторін, забезпечує розуміння напрямів діяльності
закладу та поєднує дії всіх учасників освітнього процесу, надаючи
загальну основу для навчання. Місія включає довготермінове
бачення закладом того, що він прагне робити та яким він прагне
стати, деталізує статус закладу та забезпечує напрям і орієнтири
для визначення цілей та стратегій на різних організаційних рівнях.
— логічно завершена, відносно самостійна, цілісна частина
навчального курсу, сукупність теоретичних та практичних завдань
відповідного змісту та структури з розробленою системою
навчально-методичного та індивідуально-технологічного
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забезпечення, необхідним компонентом якого є відповідні форми
поточного та підсумкового рейтингового контролю.
— нормативний документ, який визначає місце і значення
навчальної дисципліни в реалізації освітньої програми підготовки,
її зміст, послідовність і організаційні форми вивчення навчальної
дисципліни, вимоги до знань і вмінь студентів. Навчальні програми
обов’язкових
дисциплін входять до комплексу документів
державного стандарту освіти, розробляються і затверджуються як
його складові. Навчальні програми вибіркових дисциплін
розробляються і затверджуються вищим закладом освіти.
— основний нормативний документ, за допомогою якого
здійснюється організація освітнього процесу в Університеті. Він
складений на підставі освітньої програми та структурно-логічної
схеми підготовки і визначає перелік та обсяг обов’язкових і
вибіркових навчальних дисциплін, послідовність їх вивчення,
розподіл залікових кредитів між дисциплінами, конкретні форми
проведення навчальних занять (лекції, практичні, семінарські,
індивідуальні заняття, консультації, стажування) та їх обсяг, графік
освітнього процесу, форми і засоби проведення поточного й
підсумкового контролю. У навчальному плані відображається
також обсяг часу, передбачений на самостійну роботу.
— складова частина навчального часу студента, що закінчується
підсумковим контролем. Тривалість семестру визначається
навчальним планом.
— складова частина навчального часу студента тривалістю не
більше ніж 54 академічних годин.
— форма освітнього процесу у вищих навчальних закладах.
Основними видами навчальних занять в Університеті є лекції,
практичні, семінарські, індивідуальні заняття, консультації, які
проводяться за затвердженим в установленому порядку розкладом.
— група спеціальностей зі спорідненим змістом вищої освіти та
професійної підготовки.
— тривалість освітнього процесу, що визначається на підставі
галузевих стандартів вищої освіти. Граничний термін може
перевищувати нормативний на 1 рік. Різниця між граничним і
нормативним термінами не фінансується з державного бюджету.
Нормативний термін навчання за освітніми програмами з
підготовки магістрів, які реалізуються Університетом, становить
1рік 6 місяців.
— система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої
освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти
осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік
навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення,
кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми,
а також очікувані результати навчання (компетентності), якими
повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.
— контрольний захід, що проводиться у формі контрольних
випробовувань за результатами засвоєння програмного матеріалу
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навчальної дисципліни в цілому, має на меті перевірку здатності
оперувати її категорійним та понятійним апаратом, встановлювати
взаємозв’язки між окремими темами, розділами, творчого
використання набутих знань, уміння сформувати власне ставлення
до певної проблеми, що розкривається в навчальній дисципліні,
розуміти її місце в контексті місії та завдань освітньої програми
підготовки фахівців.
— контрольний захід, завданням якого є перевірка: рівня
опанування змісту теми або розділу програми навчальної
дисципліни; здатності публічно чи письмово презентувати
відповідний навчальний матеріал; самостійної роботи з
інформаційними джерелами; виконання передбачених програмою
розрахунків;
розроблення
аналітичних
оглядів,
проектів
нормативних документів тощо. Оцінюванню підлягають завдання,
передбачені програмами навчальних дисциплін.
— перелік навчальних дисциплін, необхідних для надання
студенту вищої освіти.
— сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей,
набутих особою у процесі навчання за певною освітньопрофесійною, освітньо-науковою
програмою, які
можна
ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти.
— кількісна оцінка досягнень студента за багатобальною
шкалою, яку він отримав за показаний рівень знань, умінь та
навичок з однієї або усіх навчальних дисциплін за окремий
завершений етап навчання (семестр, навчальний рік тощо).
— документ навчального закладу, який забезпечує виконання
навчального плану щодо проведення навчальних занять.
— основний засіб оволодіння студентом навчальним матеріалом
у час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час,
відведений для самостійної роботи студента, регламентується
навчальним планом і має становити не менше від 1/3 та не більше
від 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного на
вивчення конкретної навчальної дисципліни. Зміст самостійної
роботи студента над конкретною дисципліною визначається
програмою навчальної дисципліни, навчально-методичними
матеріалами, завданнями та вказівками викладача.
— вид навчального заняття, під час якого викладач організовує
дискусію навколо заздалегідь визначених тем. Семінарське заняття
передбачає виконання студентами індивідуальних завдань за
проблематикою семінару. Під час семінарського заняття
викладачем оцінюються підготовлені студентами реферати, їх
виступи, активність під час дискусії, уміння формулювати і
відстоювати власну позицію.
— складова спеціальності, що визначається вищим навчальним
закладом та передбачає профільну спеціалізовану освітньопрофесійну чи освітньо-наукову програму підготовки здобувачів
вищої та післядипломної освіти.
— складова галузі знань, за якою здійснюється професійна
підготовка.
— це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої
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Якість вищої освіти
Якість освітньої
діяльності

діяльності вищих навчальних закладів і наукових установ за
кожним рівнем вищої освіти в межах кожної спеціальності.
Стандарти вищої освіти розробляються для кожного рівня вищої
освіти в межах кожної спеціальності відповідно до Національної
рамки кваліфікацій і використовуються для визначення та
оцінювання якості змісту та результатів освітньої діяльності вищих
навчальних закладів (наукових установ).
— стандартизована система завдань, спрямованих на оцінювання
досягнень рівнів розвитку здібностей, навичок, умінь і знань
студентів.
— сукупність форм, методів, прийомів та засобів передавання
соціального та/або професійного досвіду в процесі навчання.
— документ, у якому визначаються права та обов’язки сторін
при навчанні за кредитно-модульною системою, який укладають
студент, прийнятий до Університету, з одного боку, та Університет
– з другого боку. Угоду про навчання також укладають між собою
навчальні заклади-партнери у разі здійснення студентом частини
навчання в іншому закладі освіти.
— рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших
компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до
стандартів вищої освіти.
— рівень організації освітнього процесу у вищому навчальному
закладі, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує
здобуття особами якісної вищої освіти та сприяє створенню нових
знань.
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