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ІРПІНЬ – 2018 



№  
з/п 

Дата 

проведення 

Перелік питань, що 

виносяться на розгляд Вченої 

ради 

Відповідальний за 

підготовку 

питання 

Доповідають на 

засіданні Вченої 

ради 

Примітка 

1 
30 серпня 

2018 року 

1. Про діяльність 

університету в 2017–2018 
н.р. та завдання з розвитку 

освітньої, наукової та 

інноваційної діяльності 
Університету державної 

фіскальної служби України 

в 2018–2019 н.р. 

Проректори 

Директори ННІ 

Ректор 

Університету 
ДФС України 

 

2. Про результати вступної 
кампанії у 2018 році 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Відповідальний 

секретар 
Приймальної 

комісії  

 

Відповідальний 
секретар 

Приймальної 

комісії 

 

3. Розгляд інших питань Проректори 
Директории ННІ 

Учений 
секретар 

 

2 
27 вересня 

2018 року 

1. Звіт про результати 

моніторингу успішності 

студентів за другий семестр 
2017-2018 н.р. та 

проведення анкетування 

«Викладач очима 

студентів» 

Перший  
проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  роботи  
 

Завідувач відділу 

забезпечення 

якості вищої 
освіти та 

моніторингу 

освітньої 
діяльності   
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Директор 

Навчально-

наукового  
центру 

організації 

освітнього 

процесу 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 
освітнього 

процесу 

 

2. Про підготовку до 

акредитації в Університеті 

ДФС України у 2018-2019 
н.р. 

Перший  
проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  роботи  
 

Директор 

Навчально-

наукового  центру 
організації 

освітнього 

процесу 
 

Завідувач відділу 
забезпечення 

якості вищої 

освіти та 

моніторингу 

 

Директор 

Навчально-

наукового  
центру 

організації 

освітнього 
процесу 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 



освітньої 

діяльності   
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 

процесу 

3. Звіти голів 
екзаменаційних комісій з 

атестації випускників 

освітнього рівня бакалавра 
у другому семестрі 2017-

2018 н.р. 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Голови 

екзаменаційних 

комісій з атестації 
випускників 
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Голови 
екзаменаційних 

комісій з 

атестації 
випускників 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

4.  Розгляд інших питань Проректори 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

3 
25 жовтня 

2018 року 

1. Про організацію 
підвищення кваліфікації в 

Університеті 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Директор 

Навчально-

наукового центру 

інноваційних 
освітніх 

технологій та 

регіонального 
навчання 
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 

процесу 

Директор 
Навчально-

наукового 

центру 
інноваційних 

освітніх 

технологій та 
регіонального 

навчання 
 

Голова 

Постійної 

комісії  з питань 
освітнього 

процесу 

 

2. Звіт про результати 
проходження практики та 

працевлаштування 

випускників: стан, 
проблеми, шляхи 

вдосконалення 

 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Директор 

Навчально-

наукового  центру 
організації 

освітнього 

процесу 
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Директор 
Навчально-

наукового  

центру 
організації 

освітнього 

процесу 
 

Голова 

Постійної 
комісії з питань 

освітнього 

процесу 

 

3. Розгляд інших питань Проректори 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
4. 

 

 

 

 

29 

листопада 

2018 року 

1. Про результати роботи 

та перспективи освітнього, 
наукового розвитку 

Навчально-наукового 

інституту обліку,аналізу та 

аудиту  

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Директор  

Навчально-
наукового 

інституту 

обліку,аналізу та 
аудиту 
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 

процесу  

Директор  

Навчально-
наукового 

інституту 

обліку,аналізу 

та аудиту 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

 

 
 

 

2. Про затвердження 

проміжних і остаточних 
звітів  з ННТР НДІ 

фіскальної політики 

Проректор з 

наукової роботи 
 

Директор НДІ 
фіскальної 

політики  
 

Наукові керівники 

та відповідальні 

виконавці тем 
 

Постійна комісія з 
питань наукової 

роботи та 

інноваційного 
розвитку 

Директор НДІ 

фіскальної 
політики  
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 
 

 

3. Затвердження Правил 

прийому до УДФСУ у 2019 

році 

Перший  
проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  роботи  
 

Відповідальний 
секретар 

Приймальної 

комісії  
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Відповідальний 

секретар 

Приймальної 
комісії  
 

Голова  

Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Розгляд інших питань Проректори 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

5 
27 грудня 

2018 року 

1. Затвердження 
ліцензованого обсягу 

набору вступників у 2019 

році за першим 
(бакалаврським) та другим 

(магістерським) рівнем 

здобуття вищої освіти  

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Директор 

Навчально-

наукового  центру 

організації 
освітнього 

процесу 
 

Постійна комісія з 

Директор 
Навчально-

наукового  

центру 
організації 

освітнього 

процесу 
 

Голова 

Постійної 
комісії з питань 

освітнього 

процесу 

 



питань освітнього 

процесу 

2. Затвердження звіту з 

науково-дослідної роботи 

кафедри менеджменту на 
тему:«Механізми та 

фінансове забезпечення 

інноваційного розвитку 
будівельної галузі 

Київської області» 

 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Завідувач кафедри 

менеджменту  
 

Постійна комісія з 
питань наукової 

роботи та 

інноваційного 
розвитку 

Завідувач 

кафедри 

менеджменту  
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Затвердження звіту з 
науково-дослідної роботи 

кафедри міжнародної 

економіки на тему: 

«Забезпечення економічної 
безпеки підприємств в 

умовах глобалізації» 

Проректор з 
наукової роботи  
 

Завідувач кафедри 

міжнародної 

економіки 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 
роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Завідувач 
кафедри 

міжнародної 

економіки  
 

Голова 

Постійної 
комісії з питань 

наукової роботи 

та інноваційного 
розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Затвердження звіту з 
науково-дослідної роботи 

кафедри  управлінського 

обліку, бізнес-аналітики та 

статистики  на тему: 
«Методика математичного 

прогнозування 

макроекономічних 
показників України» 

Проректор з 
наукової роботи  
 

Завідувач кафедри 

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 
статистики 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 
інноваційного 

розвитку 

Завідувач 
кафедри  

управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 
статистики 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 
наукової роботи 

та інноваційного 

розвитку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Затвердження звіту з 
науково-дослідної роботи 

кафедри  журналістики, 

української словесності                 

та культури на 
тему: «Формування 

комунікативної 

компетентності в системі 
підготовки сучасного 

конкурентоспроможного 

фахівця» 

Проректор з 
наукової роботи  
 

Завідувач кафедри 

журналістики, 

української 

словесності                 
та культури 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 
інноваційного 

розвитку 

Завідувач 
кафедри 

журналістики, 

української 

словесності                 
та культури 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 
наукової роботи 

та інноваційного 

розвитку 

 

 



6. Звіт про роботу органів 

студентського 
самоврядування та стан 

виконання Ухвали Вченої 

ради Університету від 

31.05.2018                              
«Про роботу студентського 

самоврядування  

Університету ДФС 
України»  

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Студентський 

ректор 
 

Постійна комісія з 
гуманітарних 

питань та етики, 

міжнародного 
співробітництва 

Студентський 

ректор 
 

Голова 

Постійної 
комісії з 

гуманітарних 

питань та етики, 
міжнародного 

співробітництва 

 

7.  Схвалення звіту 

ректора Університету 
державної фіскальної 

служби України за 2018 р. 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Учений секретар 

Ректор   

8. Розгляд інших питань Проректори 
 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

 

 

 

6. 

 

 

28 лютого 

2019 року 

1. Про підсумки навчальної 

роботи навчально-наукових 

інститутів, факультету 

підготовки, перепідготовки 
та підвищення кваліфікації 

працівників податкової 

міліції, філії за перший 
семестр 2018–2019 н.р. 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Директори ННІ 
 

Начальник  
факультету  
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Директори ННІ 
 

Начальник 

факультету 
 

Голова 

Постійної 

комісії  з питань 
освітнього 

процесу 

 

2. Звіт про роботу 

спеціалізованих вчених рад 

Університету в 2018 році 

Проректор з 

наукової роботи 
 

Голова 

спеціалізованої 
вченої ради 

Д 27.855.01 
 

Голова 

спеціалізованої 
вченої ради 

Д 27.855.02 
 

Голова 
спеціалізованої 

вченої ради 

К 27.855.03 
 

Постійна комісія з 
питань наукової 

роботи та 

інноваційного 
розвитку 

Проректор з 

наукової роботи 
. 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 

 

 

3. Звіт про наукову роботу в 

Університеті за 2018 рік 

Проректор з 

наукової роботи 
 

Заступники 

директорів ННІ з 
наукової роботи 

Проректор з 

наукової роботи 
 

Голова 

Постійної 
комісії  з питань 

 



 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 

інноваційного 
розвитку 

наукової роботи 

та інноваційного 
розвитку 

 

4. Ухвалення річного 

фінансового звіту УДФСУ 
за 2018 рік 

 

Головний  

бухгалтер-
начальник служби 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 
звітності 
 

Постійна комісія з 

питань 

формування та 
використання 

коштів бюджету 

Університету, 
кадрових питань 

Головний  

бухгалтер-
начальник 

служби 

бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 

звітності 
 

Голова 

Постійної 
комісії  з питань 

формування та 

використання 
коштів бюджету 

Університету, 

кадрових питань 

 

5. Розгляд інших питань Проректори 
 

Директори ННІ 

Учений 
секретар 

 

7. 
28 березня 

2019 року 

1. Про підсумки наукової та 

науково-організаційної 

діяльності НДІ фіскальної 
політики в 2018 році  

Проректор з 

наукової роботи  
 

Директор НДІ 

фіскальної 

політики     
 

Начальники 

науково-
дослідних центрів  
 

Постійна комісія з 

питань наукової 
роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Директор НДІ 

фіскальної 

політики 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 
наукової роботи 

та інноваційного 

розвитку 

 

2. Про стан виховної роботи 

в Університеті ДФС 
України 

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Директори ННІ 
 

Начальник  

факультету  
 

Директор центру 
творчого розвитку 

та виховання 

студентів 
«Сузір’я»  
 

Начальник  

відділу організації 

виховної роботи 
та соціальних 

Начальник  

відділу 
організації 

виховної роботи 

та соціальних 

питань 
 

Голова 
Постійної 

комісії з 

гуманітарних 
питань та етики, 

міжнародного 

співробітництва 

 



питань 
 

Постійна комісія з 

гуманітарних 

питань та етики, 
міжнародного 

співробітництва 

3. Звіти голів 
екзаменаційних комісій з 

атестації випускників за 

освітнім рівнем магістра у 

2018-2019 н.р. 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Голови 
екзаменаційних 

комісій з атестації 

випускників  
 

Постійна комісія з 
питань освітнього 

процесу 

Голови 
екзаменаційних 

комісій з 

атестації 

випускників  
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

4. Про затвердження теми 

та програми наукового 
дослідження кафедри 

менеджменту 

 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Завідувач кафедри    
менеджменту 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 
роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Завідувач 

кафедри    
менеджменту 
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 
наукової роботи 

та інноваційного 

розвитку 

 

5. Про затвердження теми 
та програми наукового 

дослідження кафедри 

міжнародної економіки 

Проректор з 
наукової роботи  
 

Завідувач кафедри    

міжнародної 

економіки 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 

інноваційного 
розвитку 

Завідувач 
кафедри    

міжнародної 

економіки 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 

та інноваційного 
розвитку 

 

6. Про затвердження теми 

та програми наукового 
дослідження кафедри  
управлінського обліку, 

бізнес-аналітики та 

статистики 
 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Завідувач кафедри   
управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 
інноваційного 

розвитку 

Завідувач 

кафедри   
управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Про затвердження теми 

та програми наукового 
дослідження кафедри  
журналістики, української 

словесності та культури 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Завідувач кафедри   

управлінського 
обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 
інноваційного 

розвитку 

Завідувач 

кафедри   
управлінського 

обліку, бізнес-

аналітики та 

статистики 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 

8. Розгляд інших питань Проректори 
 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

8. 
25 квітня 

2019 року 

1. Про результати роботи 

та перспективи освітнього, 

наукового та 
інноваційного розвитку 

Навчально –наукового 

інституту спеціальної 

фізичної і бойової 
підготовки та реабілітації 

Перший  

проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  роботи  
 

Директор  

Навчально-

наукового 
інституту  

спеціальної 

фізичної і бойової 
підготовки та 

реабілітації 
 

Голова Постійної 

коміся з питань 

освітнього 
процесу 

Директор  

Навчально-

наукового 
інституту  

спеціальної 

фізичної і 

бойової 
підготовки та 

реабілітації 
 

Голова 

Постійної 
коміся з питань 

освітнього 

процесу 

 

 

2. Звіт про роботу Наукової 

бібліотеки Університету 
ДФС України за 2018 рік 

Проректор з 

наукової роботи 
 

Директор 
Наукової 

бібліотеки  
 

Постійна комісія з 

питань наукової 

роботи та 
інноваційного 

розвитку 

Директор 

Наукової 
бібліотеки  
 

Голова 

Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 

 

3. Про хід підготовки 

наукових і науково-
педагогічних кадрів та 

результати роботи відділу  

докторантури, аспірантури 
(ад’юнктури) за 2018-2019 

н.р 

Проректор з 

наукової роботи  
 

Завідувач відділу 
докторантури, 

аспірантури 

(ад’юнктури) 
 

Постійна комісія з 
питань наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Завідувач 

відділу 
докторантури, 

аспірантури 

(ад’юнктури) 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

наукової роботи 
та інноваційного 

розвитку 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Про затвердження 

освітніх програм та 
навчальних планів 

підготовки здобувачів 

вищої освіти першого, 

другого та третього рівнів у 
2019 році  

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Директори ННІ 
 

Начальник 

факультету 
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  

роботи 
 

Голова 
Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

5. Ухвалення фінансового 

плану Університету на 2020 

рік  
 

Головний  

бухгалтер-

начальник служби 
бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 
звітності 
 

Постійна комісія з 

питань 

формування та 

використання 
коштів бюджету 

Університету, 

кадрових питань 

Головний  

бухгалтер-

начальник 
служби 

бухгалтерського 

обліку та 
фінансової 

звітності 
 

Голова 

Постійної 

комісії  з питань 
формування та 

використання 

коштів бюджету 
Університету, 

кадрових питань 

 

  
6. Розгляд інших питань 

 

Проректори 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

9. 
30 травня 

2019 року 

1. Про стан реалізації 

програм академічної 

мобільності, навчання 
іноземних громадян та 

інших форм міжнародної 

діяльності університету в 

освітньому просторі 

Проректор з 

міжнародної 

діяльності та 
інвестицій  
 

Директор 

Навчально-
наукового  центру 

організації 

освітнього 

процесу 
 

Постійна комісія з 

гуманітарних 

питань та етики, 
міжнародного 

співробітництва 

Проректор з 

міжнародної 

діяльності та 
інвестицій  
 

Голова 

Постійної 
комісії з 

гуманітарних 

питань та етики, 

міжнародного 
співробітництва 

 

2. Розгляд інших питань Проректори 

Директори ННІ 

Учений 

секретар 
 

 

10 
26 червня 

2019 року 

 

1. Про стан освітньої 

діяльності в 2018-2019 н.р. 
та перспективи її 

оптимізації на наступний 

навчальний рік  

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  роботи  
 

Директори ННІ 
 

Начальник 
факультету  

Перший  
проректор з 
навчально-

методичної та 

виховної  
роботи 
 

Голова 

Постійної 

комісія з питань 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійна комісія з 

питань освітнього 

процесу  

освітнього 

процесу 

2.  Про результати 
перевірки готовності 

кафедр та структурних 

підрозділів до нового 
навчального року 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  роботи  
 

Директор 

Навчально-

наукового центру 

організації 
освітнього 

процесу  
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Перший  
проректор з 

навчально-

методичної та 
виховної  

роботи  
 

Голова  

Постійної 

комісії з питань 
освітнього 

процесу 

 

3. Про результати 

рейтингового оцінювання 

діяльності науково-
педагогічних працівників за 

2018-2019 н.р.  

Перший  
проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  роботи  

 

Директор 
Навчально-

наукового центру 

організації 
освітнього 

процесу  
 

Постійна комісія з 

питань освітнього 
процесу 

Перший  
проректор з 

навчально-
методичної та 

виховної  

роботи  
 

Директор 
Навчально-

наукового 

центру 

організації 
освітнього 

процесу  
 

Голова  
Постійної 

комісії з питань 

освітнього 
процесу 

 

4. Обговорення та 

затвердження плану роботи 

Вченої ради Університету 
та постійних комісій на 

2019-2020 н. р. 

Проректори 

Директори ННІ 

Начальник 
факультету 
 

Учений секретар 

Постійні комісії 

Учений 

секретар 
 

  5. Розгляд інших питань Проректори 
Директори ННІ 

Учений 
секретар 

 



ДЛЯ НОТАТОК 


