Порядок прийому заяв та документів для участі у
конкурсному відборі до Університету для
вступників на базі повної загальної середньої
освіти
Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають заяви:

ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ, крім визначених випадків;
ТІЛЬКИ У ПАПЕРОВІЙ ФОРМІ подають :
- Для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з
конкурсних предметів в університеті та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно
до цих правил;
- У разі вступу для здобуття ступеня бакалавра на денну форму навчання за
спеціальністю
081
«Право»,
освітньо-професійною
програмою
«Фінансові
розслідування» (факультет підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації
працівників податкової міліції) за кошти державного бюджету;
- Для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні
кошти відповідно до Правил прийому;
- Для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Правил
прийому;
- За наявності розбіжностей в даних вступника в єдиній базі (прізвище, ім'я, по
батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну
середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
- У разі подання іноземного документа про освіту;
- У разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно
проживають в Україні;
- У разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до
запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
- У разі подання заяви після завершення строків роботи електронних
кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
- Для реалізації права на нарахування додаткових балів, передбачених абзацом
восьмим підпункту 1 пункту 8 розділу VII Правил прийому;
- У разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в
електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії
університету.
Вступники можуть подати ДО СЕМИ ЗАЯВ НА МІСЦЯ ДЕРЖАВНОГО ТА
РЕГІОНАЛЬНОГО ЗАМОВЛЕННЯ В ФІКСОВАНИХ (ЗАКРИТИХ) КОНКУРСНИХ
ПРОПОЗИЦІЯХ НЕ БІЛЬШЕ НІЖ З ЧОТИРЬОХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ.
Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі НА МІСЦЯ ЗА КОШТИ
ФІЗИЧНИХ ТА/АБО ЮРИДИЧНИХ ОСІБ НЕ ОБМЕЖУЄТЬСЯ.
АДРЕСА НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ДФС УКРАЇНИ:
вул. Університетська, 31, м. Ірпінь, Київська область, 08201
www.nusta.edu.ua
Тел. (04597) 56-595, 60-353 (099)/(073)/(068) 619-31-31
nudfsuofficial@gmail.com
facebook @nudfsu

