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1. Вступник пред'являє особисто оригінали:
документа, що посвідчує особу;
військово-облікового документа для військовозобов'язаних (крім випадків, передбачених законодавством);
документа державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ, і 
додаток до нього;
документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або 
квотою-1, квотою-2 або квотою-3 на основі повної загальної середньої освіти, на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня 
магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальностями галузей знань 05 «Соціальні та 
поведінкові науки», 06 «Журналістика», 07 «Управління та адміністрування», 12 «Інформаційні технології», 28 «Публічне управління та 
адміністрування» 29 «Міжнародні відносини».

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2019 року, а також вступники, які 
проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням 
особливостей, передбачених наказом No 560 та наказом No 697 відповідно. У разі відсутності з об'єктивних причин документа про здобутий 
освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) може подаватись довідка державного підприємства «Інфоресурс»про його здобуття, у 
тому числі без подання додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

2. До заяви вступник додає:
копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та 
документи, що підтверджують  громадянство  України,  посвідчують  особу  чи  її  спеціальний статус»;
копію  військово-облікового  документа -для  військовозобов'язаних  (крім випадків, передбачених законодавством);
копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і копію 
додатка до нього;
копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), сертифіката 
зовнішнього незалежного  оцінювання  з  української  мови  і  літератури  (для  вступників  для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями 051 
«Економіка» та галузі знань 07 «Управління  та  адміністрування»  на  основі  освітньо-кваліфікаційного  рівня молодшого спеціаліста), або 
екзаменаційного листка єдиного фахового вступного випробування  /  єдиного  вступного  іспиту  (у  визначених  цими Правиламивипадках);
чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см;
копію ідентифікаційного коду.


