ПЕРЕВАГИ НАВЧАННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ
Д Е Р Ж А В Н О Ї ФІСКАЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ:
1. Вищий навчальний заклад з 95-річною славною історією.
2. Визнаний в країні та за її межами навчальний, науковий, методичний центр, у
якому напрацьований значний досвід міжгалузевого поєднання економічної і
правової освіти, науки й практики, при здійсненні профільної підготовки
фахівців (податківців, митників, економістів, юристів, бухгалтерів, аудиторів,
аналітиків, менеджерів, ІТ-фахівців тощо).
В. Можливість підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців
Державної фіскальної служби України, інших установ та організацій.
4. Офіційно визнаний в якості партнера Міжнародної мережі митних
університетів.
5. Сучасний університетський каллпус розташований на 23 га лісопаркової зони
за 11 км від Києва у мальовничому місті Ірпінь.
6. До послуг студентів: сучасні навчальні корпуси, загальною площею 96 тис.кв.м;
87 аудиторій, 10 спеціальних навчальних лабораторій, 5 спеціальних
навчальних аудиторій
(автокласи,
класи військової підготовки), 27
комп'ютерних лабораторій; 9 читальних залів; 4 гуртожитки та ведеться
будівництво ще 2, молодіжні кафе, медичний центр, житловий комплекс для
працівників та викладачів.
7.
8.

9.
10.

11.

12.

13.

Викладання бакалаврських та магістерських програм іноземними мовами.
Використання інноваційних технологій у навчанні: локальні мережеві ресурси
вишу, хмарні сервіси (сховища, офіс), елементи дистанційного навчання,
мультимедійні навчальні курси, віртуальні лабораторії.
Паралельна освіта та перехресний вступ .
Академічна мобільність студентів Університету з навчальними закладами
Польщі, Німеччини, Франції. Іспанії, Хорватії, Словаччини, Чехії та навчання
іноземних громадян.
Участь студентів у наукових дослідженнях та можливість займатися у понад 20
студентських тематичних наукових клубах, проблемних гуртках, опановувати
навчання в "Школі лідерства" та "Школі економічної журналістики".
Максимальне наближення навчання до практики та подальше гарантоване
працевлаштування в державних органах, комерційних організаціях та
провідних компаніях України.
Сучасний спортивний комплекс та понад 16 спортивних секцій із різних видів
спорту: вільної боротьби, бойового самбо, дзюдо, боксу, хортингу, таеквон-до
ІТФ, футболу тощо під керівництвом чемпіонів/олімпійців.

14. Центр творчого розвитку та виховання студентів "Сузір'я" та понад 20
різножанрових колективів та студій, 5 з яких мають звання "народний".
15. Стипендіальні програми.
16. Можливість отримання офіцерського звання на військовій кафедрі, яка є
структурним підрозділом університету.
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Університет Державної фіскальної
служби України — єдиний в Україні
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Предмети ЗНО

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ/СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
051. ЕКОНОМІКА/
"Економічна кібернетика" (ННІ ІТМ)
"Економіка підприємства"
071. ОБЛІК 1 ОПОДАТКУВАННЯ/
"Державний фінансовий контроль"
"Інформаційні ресурси в обліку і оподаткуванні"
"Облік і оподаткування підприємств (організацій, установ)"
"Податкове консультування" (ННІ ЕОМС)
072. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ/
"Банківська справа"
"Податкова справа"(ННІ ЕОМС)
"Фінанси"
"Фінансова та страхова діяльність"
292. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ/
"Міжнародна економіка"
073. МЕНЕДЖМЕНТ/
"Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу" (ННІ ФБС)
"Менеджментмитноїсправи"(ННІ ЕОМС)
"Фінансовий менеджмент проектів і програм"(ННІ ФБС)
076. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ/
"Економіка та організація підприємницької діяльності"
"Товарознавство та експертиза у митній справі" (ННІ ІТМ)
081. ПРАВО/
"Податковий юрист"
"Правове забезпечення приватно-комерційної діяльності"
"Кримінально-правова та кримінальна процесуальна діяльність"
081. ПРАВО
"Митна безпека"
"Фінансові розслідування"
122. КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ /
"Технології цифрового дизайну"
"Інформаційні управляючі системи і технології (за галузями)"
017. ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ (в процесі ліцензування)
053. ПСИХОЛОГІЯ (в процесі ліцензування)/
"Психологія"
061. ЖУРНАЛІСТИКА (в процесі ліцензування)/
"Журналістика і зв'язки з громадськістю"

• українська мова та література;
• математика;
• географія або історія України

• українська мова та література;
• історія України;
• математика або іноземна мова
• українська мова та література;
• історія України;
• математика або географія
• українська мова та література;
• історія України;
• географія або іноземна мова
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

українська мова та література;
історія України
фізична підготовка (творчий конкурс)
українська мова та література;
математика;
географія або фізика
українська мова та література;
біологія;
фізична підготовка (творчий конкурс)
українська мова та література;
історія України;
біологія або математика
українська мова та література;
творчий конкурс;
історія України або іноземна мова

ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
ЗАКІНЧЕННЯ ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ:
- від осіб, які мають право складати вступні випробування/співбесіди
- від осіб, які вступають за результатами ЗНО
СТРОКИ ПРОВЕДЕННЯ УНІВЕРСИТЕТОМ:
- вступних випробувань
- співбесід та творчих конкурсів
СТРОК ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ:
- за результатами творчих конкурсів та співбесід
- із зазначенням рекомендованих до зарахування
СТРОКИ ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ:
- за державним замовленням
- за результатами творчих конкурсів та співбесід
- за кошти фізичних та юридичних осіб

12 липня 2017
20 липня 2017, 18.00
26 липня 2017, 18.00
з 21 липня до 26 липня
з 21 липня до 23 липня
24 липня 2017, 12.00
01 серпня 2017, 12.00
07 серпня 2017, 12.00
26 липня 2017, 12.00
11 серпня 2017

Перелік спеціальностей (магістерських програм) при вступі до Університету

державної фіскальної служби України для здобуття другого МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНЯ:
051. Е К О Н О М І К А
• Управління бізнес-процесами на підприємстві (ННІ ЕОМС)
• Економічна кібернетика
071. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ
• Аудит державних фінансів
• Облік і оподаткування в управлінні підприємницькою діяльністю
• Податкове консультування (ННІ ЕОМС)
• Податковий аудит
• Управління інформаційними ресурсами в обліку
072. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ
• Менеджмент у сфері банківської діяльності
• Управління державними фінансами
• Управління процесами фінансового моніторингу
• Управління фінансовою безпекою на фінансовому ринку
• Управління фінансовою та страховою діяльністю
• Фінансова аналітика
• Фінансовий менеджмент у сфері бізнесу
• Фіскальне адміністрування (ННІ ЕОМС)
073. МЕНЕДЖМЕНТ
• Менеджмент митної справи (ННІ ЕОМС)
• Проектний менеджмент (ННІ ФБС)
076. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
• Економіка та управління проектами в підприємницькій діяльності
081. ПРАВО (вступ здійснюється за балами єдиного фахового вступного випробування з
використанням організаційно-технологічних
процесів здійснення ЗНО):
• Адміністративна та кримінально-процесуальна діяльність (ФПМ)
• Криміналістичне забезпечення протидії кіберзлочинам
• Кримінально-правове та кримінологічне забезпечення діяльності правоохоронних
органів та органів юстиції
• Організаційно-правові механізми європейського співробітництва в економічній сфері
• Охорона та захист цивільних прав
• Правове забезпечення митної безпеки (ФПМ)
• Правове забезпечення судової, прокурорсько-слідчої та адвокатської діяльності
• Правове забезпечення фінансової безпеки держави
• Правове регулювання діяльності державного апарату та органів місцевого самоврядування
• Управління господарсько-правовою діяльністю
• Фінансові розслідування (ФПМ)
• Цивільно-правове забезпечення охорони здоров'я
122. КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ
• Інформаційні управляючі системи і технологи (в економіці)
292. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
• Управління міжнародним бізнесом
ПОЧАТОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ
Закінчення прийому заяв та документів
Строки проведення університетом вступних випробувань
Строк оприлюднення рейтингового списку вступників
Строки зарахування вступників;
- за державним замовленням
- за кошти фізичних та юридичних осіб

10 липня 2017
26 липня 2017, 18.00
з 27 липня до 05 серпня
06 серпня 2017
12 серпня 2017
28 серпня 2017

УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ФІСКАЛЬНОЇ
СЛУЖБИ УКРАЇНИ

ЕТАПИ ВСТУПНОЇ КОМПАНІЇ
У 2017 РОЦІ (І КУРС)
Етани вступної кампанії
Початок прийому заяв та документів
Закінчений іі|>пііому заяв та документів:
- від осіб, які мають право складати вступні
випробу вання/співбссіди
- від осіб, які вступають за результатами ЗНО
Строки проведення університетом:
- всту пних випробувань
- співбесід та творчих конкурсів
Строк оприлюднення рейінні ового списку
вступників:
- за результатами творчих конкурсів та співбесід
- із зазначенням рекомендованих до зарахування
Сгрок закінчення виконання вимоги до
зарахування вступниками, які от римали
рекомендації:
- за державним замовленням
- за державним замовленням за результатами
творчих конкурсів та співбесід
- за кошти фізичних та юридичних осіб
Строки зарахування вступників:
- за державним замовленням
- за результатами творчих конкурсів та співбесід
- за коні ї н фізичних та юридичних осій
Переведення на вакантні місця державного
замовлення за рахунок цільових пільгових
державних кредитів осіб, які зараховані на
навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

Денна та
заочна (1 етап)
форми навчання
12 липня 2017

20 липня 2017, 18.00
26 липня 2017, 18.00

Заочна форма
навчання (11 етап)
21 липня 2017

01 серпня 201 7
08 серпня 2017

з 21 липня до 26 липня
2017

з 02 серпня до 07
серпня 201 7

з 21 липня до 23 липня
2017

з 04 серпня до 07
серпня 201 7

24 липня 2017.
не пізніше 12.00
01 серпня 2017,
не пізніше 12.00

09 серпня 2017
09 серпня 2017

—

05 серпня 2017,
до 18.00
25 липня 201 7,
до 18.00
10 серпня 2017,
не пізніше 12.00
07 серпня 2017,не
пізніше 12.00
26 липня 2017, не
пізніше 12.00
1! серпня 2017

не пізніше 18 серпня 2017

—

не пізпііпе 30
вересня 2017

